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 ملخص البحث

 

 عنوان البحث: الخالفات النحوية في المنصوبات

 في شرح الرضي على الكافية

 

لباااي  لااع  تناول  لباوثااي هاا  لااال لبلخااوب  لبحوهاوب لبنها اا  سع نولااو لبالخاا   

لبهدلد للبعصطلهوب للبتللكيب للألعور ب للب الم  ه  كتوب "شال  لبليا  علا  

لبكوهياا " ثيااي درب لباوثااي لبعلااوة  لبحوصاا  سوبعنصاااسوب هتوس نااو هاا  كتااب لبنهااا 

 للبتفوخيل لم ون  لبقلآن لإعللسه، هضوً ععو جدّ من درلخوب بغا   ثد ث .

 رس ا  هصاا  تلاام سعقدما  لتعنياد، لقد لقتضت خط  لاال لباهاي  ن  قا  ها   

 تهدث ها  لبعقدما  عان مايااب لباهاي ل لعيتاه للبادله   ختياورل لمننأا  هياه،  ّماو 

 لبتعنيد هتهدثت هيه عن لبحوهوب لبنها    خاوسنو لعللنو.

  ّمو هصا  لباهي هقد كونت كعو  ل : 

لبتاا  : لبحااوف هاا  لبهاادلد للبعصااطلهوب:  هتاااي علاا  لبعلااوة  الفصللل األو  -1

تت لم سوبهدلد لبنها   للبعصطلهوب لبت  تضاط س ض  سالب لبعنصاسوب، لقاد 

 جوءب ه  تل  ملوة .

: لبحوف ه  لبتللكيب للا  طا  هصا  لبلخوب  بعاو  تضاعنه مان الفصل الثاني -2

 ثاف لتقد م لرسط ذبك سوبتلتيب، لقد جوء ه  خت لخعلين ملأب .

للااتم سااوبحوف بااا ض لبكلعااوب هاا   : لبحااوف هاا  لألعور ااب، لقاادالفصللل الثالللث -3

لبعنصاسوب لبت  ت لب عل  لبهو   ل لبتعييا   ل لبنصاب علا  نا ب لبحاوهض  ل 

 ل ختثنوء... لجوء ه  لثنت  عللة ملأب .

: لبحااوف هاا  لب الماا : لقااد للااتم لااال لبفصاا  سوب الماا  لبحوصاا  الفصللل الرابللع -4

 ء ه  علل ن ملأب .سوبعنصاسوب لمو صوثانو من ت ليوب مت ددة بلنهوة، لجو

لقد لي ت بلاهي خوتع  ذكلب هينو  سلز مو تاصلت إبيه من نتوةج لقاد ذ لات 

 لباهي س دد من لبفنورب عل  لبنها لبتوب :

 -5لألرلجيـاااـ  للألمثاااو   -4لألشااا ور  -3لألثود اااي لبلااال ف   -2لآل اااوب لبقلآنيااا   -1

 لبعاياعوب لبت  تضعننو لباهي. -6لبعصودر للبعللج  

 



4 

 

 دمــةالمق

 

، لصوة لخاو  علا   هصان مان نطام 1ألَزيدنّكملئن شكرتكم لبهعد هلل لبقوة   

 لبضود مهعد سن عاد هللا، لعل  آبه لصهاه  جع ين، لس د:

لـ  سالز علعاوء لبقالن لبلاوس  لبنأالي، 688هيُ دّ لبلي  ل ختللسوذي لبعتاه   

هولتم سعو  بّفه لسن لبهوجاب  هقد لختاعب لال لب وبم ملوة  لبنها ل سدب ه  هن لبصلف.

ه  لبنها للبصلف هأ له ميدلنوً  سلز هيه ذكوءل ه  لبِ ْلعين، لب ّ  شلثه ه  لبنها  نم 

عن عاقل   لال لب وبم ه  تهلي  متن لبكوهي  هوخاتناط منناو قالعاد لب لام ل سالز  صاابه، 

ج له رلهدلً  خوخيوً هأت  ستهقيقوب بم  لام إبينو، هوختق  سل  ه ه  كثيل من لبعلوة  معو 

من رللهد لبدرب لبنهااي سععيا لب لخصاوةد جد ادة هضاوً عان تاليفاه لبع نا  ها  

سنوء لبنظل   لبنها  ، لب ّ  من لبعنوخب  ن ناكل شيئوً عن لإلشودة سنال لب وبم لشلثه، 

 قا  لبليخ مهعد لبطنطولي: "لال لبلل  قاد جعا  ساين دهتياه قالعاد لبنهاا ل خاللرلو 

د  علا  ت عام ها  لبنهاا للختكلاوف بعحاإتاه لإثوطا  سأللسادل، ل  أانا  مناه سوستكور  

لباعه سضم لألنالب ه  مهو لته لبت    ن  هينو سلام  طاللف لبكاو  لبااي  اللد لبتق ياد 

به، ثت     دب سوسوً إ  قض  لطل لب لم هيه، لال من نوثي  لبتأبيف،  مو من نوثيا  لبفان 

إنعاو لاا لبفيصا  تلاتهكم لبفكالة عنادل هيالزلاو مدعاما  هإنّه بيس ه  شالثه جعوعاوً ل

سوبدبي  لبنقل  للبنظلي غيل متهي  إب  مالب خوص من لبعاللب لألرس   لبلوسق  لإن 

كااون هاا  لبأعلاا  سصاالي ل تأااول، هقااد  لتضاا  مااالب لبكاااهيين  ثيونااوً إذل صاان بد ااه 

 .2ثكعته"

  لبادكتارلل هإناه  لغاب  ن لبّعو كون لباوثاي رلغااوً ها  لبأادة لل ستكاور بعلثلا 

لغياالل ماان لب لعااوء متقاادمين لمتااأخل ن ماان خااو  سااوب   أخااا درلخاا  آرلء لااال لب ااوبم

لبعنصاسوب لباي  عث  س دلً كايللً بلنظل   لبنها  ، لبّعو كون لباوثي قد قل   سالسوً مننو، 

ن لجد لبلي َّ   لض خوهوب كثيلة ها  تللكياب ل عور اب لعالما  لاال لألساالب لإ

كون لبعصطلهوب للبهدلد    هظا  سولتعاو  كايال عنادل سهكام لخاتقللرلو مناا لبقالنين 

لبثوبي للبللس  عل   د لباصل ين للبكاهيين؛ بال كون لبحوف ثابنو  لايللً؛ معاو  أ ا  

لباوثي  تنق  سين لال لبحوهوب ل لى كيفي  م وبأ  لبلي  مث  لال لبحوهوب لماقفه 

                                                             
 7إسللليم:   1

 208نلأة لبنها:   2

  لبحوهوب لبنها   علا  "شال  لبليا  علا  لبكوهيا " طا ا  جوم ا  سنغاوزي مان   مودة لعتعد لباوثي ه  جع

 عع :  اخف ثلن ععل.



5 

 

ثم ماقفه مننو معو  أ   لباوثاي  ضان  نفلاه ما  عاوبم مأادد ها  من آرلء لب لعوء هينو 

تنول  لبعودة لبنها  ،  تطلب منه لبتنق  ه  لبعكتا  لبتللثي  بعتوس   مثا  لاال لبحوهاوب، 

هيلاا   لباوثااي لبلجاااب إباا  لبكتااب لألصااا  ككتااوب خااياا ه، لكتااوب لألصااا   ساان 

تب لب الم  نها لبأع  للب الم  لبّلللج، للبأع  بل جوج ، للإلنصوف بألناوري، لك

لبعوة  بلألجون ، للبعصاو  بلعطلزي، لكتب لبلغ  لألصا  كوبحصوةد  سان جنا ، 

لكتاب  عور اب لبقالآن لبكاال م، كاإعللب لبقالآن لم ونيااه لبل جاوج، لإعاللب لبنهااوب، 

للبتايون ألس  لباقاوء، لغيللاو كثيال، إياوه  إبا  كتاب لبتفلايل لألصاا  لبتا   عكان  ن 

يد مننو ه  تاجيه لألعور ب، كتفليل لبكلوف بل محللي، لجوم  لبقلطا ، هضوً نلتف

عن كتاب لبنهاا لبأوم ا  لبتا  لخاتفود  صاهوسنو مان لبليا  لغيالل ها  م وبأا  لبنهاا 

  سالسوً لمصطلهوب كوبنع .

ل   نل  لباوثي  ن  الص  طل قه ه  م له  كيفي   هود لبع وصللن من مكتا   

هعننم من لختطوب  ن  قد  درلخاوب جليلا  نوه ا  عان لبتاللث مان خاو  لبنها لبتللثي ، 

لخااتقللء  سااالب لبنهااا، لمننااو لبعنصاااسوب للبحوهااوب هينااو، لكااون آلرلء لبليااّ  هاا  

لبعنصاسوب مكون  للخ   ه  لال لبدرلخ ، خالًء ه  لبتللكيب  ل لألعور ب معاو  أ ا  

ب  عور اب لم اون  لبقالآن كعاو ه ا  لباوثي ه  متوس   مث  لال لبحوهوب من خو  كت

لبليخ لبأليا  مهعاد عااد لبحاوبم عضايع  ها  "درلخاوب ألخالاب لبقالآن"، لماننم مان 

ثااول  قااللءة  سااالب لبعنصاااسوب للبحوهااوب لبنها اا  هينااو متااأثللً سعااو جااوء عنااد علعااوء 

لبتااللث لسونيااوً عليااه، مهااول ً هاا  ذبااك قااللءة لبتااللث لبنهاااي لهاام م طيااوب لباادرب 

 ي لبهد ي.لبنها

لقا  تفصي  ماو   تا   لباوثاي سيوناه ها  خطا  لاال لبلخاوب  علياه  ن  لايل إبا   

لبدرلخوب لبلوسق  لبت  كاون لبليا  مهاارلً رةيلاوً هيناو  ل باه جونابو منناو لكونات لاال 

لبدرلخاوب هاا  رثااوب جوم اا     لبقالى ثفظنااو هللا ماان كاا  خااء. ل عكاان خاالدلو لهاام 

 لآلت :

تقدّ  سنو لباوثي مصطف  سان هادلد  ثعاد، سإشاللف رخوب  لبدكتارلل لبت   -1

لألختوذ لبدكتار ر اوض لبحاّال  س ناالن: "لعتللياوب لبليا  علا  لسان 

لبهوجب ه  شال  لبكوهيا " جعا  لباوثاي ل عتللياوب ها  لبكتاوب كلِّاه، 

للااا  حااوبف مااو ذلااب إبيااه لباوثااي، لباااي لنصااب سهثااه علاا  لبحوهااوب 

طلهوً لتلكياااوً لد باا  ل عور ااب لبنها اا  هاا  لبعنصاااسوب ثاادلدلً لمصاا

 لعالم .
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رخوب  لبعوجلتيل تقد  سنو سوثي سإشللف لألختوذ لبدكتار ر اوض لبّحاال   -2

س نالن: "لبفاللء لآرلءل ها  شال  لبليا " ل  ت اورض سينناو لساين ماو 

 ذلب إبيه لباوثي.

رخاااوب  لبعوجلاااتيل تقاااد  سناااو لباوثاااي منااادي لبقلنااا ، سإشاااللف لألخاااتوذ  -3

لب و د س ناالن: "لعتللياوب لبلياّ  علا  لسان لبهوجاب  لبدكتار خليعون

ه  لبكوهي  ه  لبصلف" لقد لنصلف لباوثاي ها  مايااب رخاوبته إبا  

لبصلف لب لس ، لس د ل طوب علا  مقادمتنو لس اض ملاوةلنو لهناورب 

ماياعوتنو، لجدب  ن لبفلق كايل سيننو لسين سهي لباوثي. سال هإن لال 

لبتدلخ  سين لباهثين، هنا  خوبصا  بلصالف لبلخوب    مأو  باكللو ه  

لملااوةله، لغناا  عاان لبقااا  سااأّن كتااوب لبكوهياا  لااا كتااوب متحصااد هاا  

لبصاالف، ل  مأااو  بلاوثااي هاا  لبنهااا  ن  ااالب إبيااه ملتقصاايوً ملااوة  

اين  لبنها منه، إ  إذل كون مضطللً إب  سنيا  كلعا  بلت الف علا  ر ي علنعن

 من  عو  لبصلف هينو.

لباوثي تفصيله ه  ثنو و ماوثي لهصا  لال لبلخاوب  هينطااي علا   ّمو مو  ل د 

 لآلت :

تعنيد، لل  عاورة عن تعنيد عن لبحوهوب لبنها    خاوسنو لعللناو، هعّناد  -1

لباوثاي سهاد ي ماااج ة عان نلااأة لبنهاا ل خااوب لبحوهااوب لبنها ا  لهقااوً 

 بتاجينوب  عضوء لبقلم لبعاقل ن بحطا  لباهاي، هااد  س الض خال   بعاو

قوبه لب لعوء ه  نلأة لبنها ل خاوسنو، ثام  ليان  لام لبللل اوب لبتا   عكان 

 ن تُ دّ لبادل   لباليط  ب لم لبنها، هورتض  سناوًء علا  ماو ت ادد مان  قاال  

لباادلر لبالياان ألساا  لألخاااد لباادرب  هاا  لبعلثلاا  لبعاكاالة بنلااأة لبنهااا 

  لبدلر لب لس   اين ذبك إعأو  لبعصهف لتنقيطه. ثم خلط لبضاء عل

لبأاور لباي قو  سه لبحلي  سن  ثعد سإرخوةه نظل   لب وما  لبتا  قاو  عليناو 

لبنها لب لس  لتألدب ه  "كتوب خياا ه" هع ظم آرلء لبحلي  ماثاث  ه  

لااال لبكتااوب لساايّن  ن لااال لبنظل اا  قااد لعتعاادب علاا   صااا  ثوستاا  قا اا  

زلااو ماان خااورب علينااو، ههااول  تايااين لبعقصاااد سنااال لألصااا  ثاام إسلل

كتااوب خااياا ه، للاا  لبلااعوب للإلجعااوب لسحوصاا   لعياا  إجعااوب علعااوء 

لبالاد ن ها  ملااوة  لبنهاا ثاام لبقياوب لسايّن  ركونااه لبتا   قااا  عليناو للاا : 

مقيس لمقيس عليه لثكم لعل  جوم  ، ثم ختم سوألص  لبللس  من  صاا  

 لبنها للا لختصهوب لبهو  ه ّلف سه لسيّن ماقف لب لعوء منه.
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كون لال لبتعنياد  ناتم سوب لا  لبنها ا  ل نالعناو هاإّن لباوثاي قاد ذكال لبادل ا   لبّعو

لباليط  لبت  قو  سنو عاد هللا سن  س  إخهوق، لباي  ُ دّ  ل  من س اج لبنهاا لمادّ لبقياوب 

للب ل ، ثم ج   من عع  لبحليا  ها  نظل ا  لب وما  لماو صاوثانو مان ت لايوب لبادل ا  

  لبنها لب لس  لسيّن ذبك ستهلي  نعوذج من كتوب خاياا ه، هقاد لبف لي  بعلثل  لبت لي  ه

كون تهليله  قلب إب  رل  لبلغا  دلن ت قياد  ل تأل ا  ها  ماو عالف ها  ماو س اد سوب لا  

لبت ليعي  لبت  ثولبت تفليل كو  لب لب سكو  لب لب دلن تعها   ل لدعاوء هللاف ، ثام 

ضو  ه  عل  لبنها" لباي  ُ دّ ثلق  من جوء لب جوج  ل ّطل بل ل  لبنها   سعدبفه "لإل 

ثلقوب لبنها لب لس  من ثيي تتا ه ب ل  لبنها لبت ليعي  للبقيوخي  للبأدبي ، هضوً عن 

 ّن لبكتوب  قا  ه  مأعله عل  ماد  لب ل . ثم تالبت آرلء لب لعوء تاوعوً عن لب ل ، هأسلز 

ن جنا  ها  لبقالن لبللسا  هقاد لباوثي لبدلر لبااي قاو  ساه  ساا علا  لبفورخا  لتلعياال لسا

تلددب مقاب   س  عل  لبلنيلة " خطئ ه  خعلين ملأب  ه  لبلغ  للبنها ل   خطائ 

ه  ملأب  للثدة ه  لبقيوب". ثم سايّن دلر لسان جنا  ها  لاال لبعاهاي ها  ماو جاوء عناه 

 مفصوً ه  مدبفه لبقيم لبحصوةد.

ألماام لألخاالى لسحوصاا  لبّعااو لبتقاات لبثقوهاا  لب لسياا  سلااك  كاياال ماا  ثقوهااوب ل 

لبيانونياا  هظناال كثياال ماان مصااطلهوب لبعنطاام للبفللااف  هاا  لب لاا  لبنها اا  هاا  كتااب 

لبعتااأخل ن لذكاالب مااننم لساان لألناااوري لسحوصاا  هاا  مدبفيااه  لإلنصااوف هاا  ملااوة  

لبحاوف  ل   خااللر لب لسيا  ، لتالصاا  لعتعااود لبنهاوة لبعتااأخل ن علا  هللااف  لبت لياا  

كثيل من لبت ليوب، معو ده   ثد علعوء لبقالن لبلاودب للاا لسان لإثقو  لبنها لب لس  س

مضوء إب  لبثارة عل  كثيل من ج ةيوب لوم  ه  لبنها لب لسا  منناو لبقياوب للبت ليا  

للبتعور ن لب قلي  هدعو إب  تحلايد لبنهاا لب لسا  منناو، لقاد بقيات دعاتاه صادللو ها  

ثام خاتم لباوثاي ر ي لبقادموء لب صل لبهد ي لسحوص  عند  صهوب لبعاننج لباصاف . 

 عن لبت لي  سعو كلرل لبلياط  عن لب لعوء لبلوسقين ه  كتوسيه "ل قتلل  للبنع ".

لكعو عادنو  خوتاتنو لبكلل  منا  ن كنو ه  قوع  لبدرب سفاتن لآلهاوق ل خاا لبناوه   

 ن من لبأد د، كعو ثثال لععنو عل  لإلطوب عل  لبتللث للبانوء عليه، رغا  مننم ها  

 تكوماا  لبانااوء لب لعاا  بلحلااف س ااد لبلاالف، لبيلااتعل لبحااط لبايااون  بألماا  لب ل قاا  هاا  

ص اد. لبعو كونت لب ل  لبنها ا  معاو شاغ  ساو  لب لعاوء لبعهادثين هقاد ر ى لباوثاي  ن 

 تتا  آرلء  سلز مان باه ماننم هيناو ر ي للام: عااوب ثلان، للبادكتار ماوزن لبعااور ، 

 جن  نظل ك  مننم ثلاعو  قتضيه لال لبتعنيد.للبدكتار مهعد عيد؛ هنوقش ل
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لقد ج   لباوثي لبلخوب  ه   رس   هصا  هكون لبفصا  لألل  ماخااموً س ناالن  

"لبحوهااوب لبنها اا  هاا  لبهاادلد للبعصااطلهوب" للبفصاا  لبثااون  س نااالن "لبحوهااوب 

ظاو  لبنها   ه  لبتللكيب"   ل كعو ثدد مألاس لبقلام عنالناه سوبحوهاوب لبنها ا  ها  ن

لبأعلاا   للبفصاا  لبثوبااي س نااالن لبحوهااوب هاا  لألعور ااب، للبفصاا  لبللساا  للألخياال 

س نالن "لبحوهوب لبنها ا  ها  لب الما " ثام ختعات لبلخاوب  سحوتعا  رصاد مان خوبناو 

 لباوثي مو تاص  إبيه من نتوةج ه  لال لباهي.

د  ن لقا  تفصي  ملوة  لال لبفصا   لغب لباوثاي تاياين لبعاننج لبااي  ل ا 

  ليل عليه ه  م وبأ  ملوة  لال لبفصا  لقضو ولو:

 خا لباوثي سوبعننج لباصف  لباي   تعد عل  تهلي  لبظاوللة لبلغا ا  ها   -1

لبتلكيب لبأعل  لذبك ستاليف م طيوب لبتلكيب كلنو من تلتياب لز اودة 

لثاف لثلك  إعللسي  لكيفي   دلةنو مان غيال إخاو  سوبهلكا  لإلعللسيا  

لبتلكياب لبأعلا ، لب اّ   سالز ماو لخاتق  ساه لبعاننج لباصاف  لدلرلو ها  

لبااي خالنو علياه  نّاه د با    تعااد علا  تالياف لبهلكا  لإلعللسيا  د بيااوً 

لبيلت سأثل من عوم ، هتلا غ لجادلو لا س د د ب  لبيس عاوموً   عا  

 لبنصب  ل لبله   ل غيل ذبك.

ه  لبعنصاسوب  ل مو  لقتصل لباوثي ه  لال لباهي عل  لختيور لبحوهوب -2

 بنو صل  قل ا  سوبعنصاسوب لتالس نو، للبفص  سيننو نهالً لد ب .

ليااا  لباوثاااي عنالناااوً رةيلاااوً بلعلاااأب  لبتااا  لقااا  لبحاااوف هيناااو  هااا   -3

لبعنصاسوب ، ثم  تا نو سند لبليا  لماو هياه مان خوهاوب نها ا  خاالًء 

لب الم ، م  كون ه   لبعصطلهوب للبهدلد  ل لبتللكيب  ل لألعور ب  ل 

سياون رقاام لبصاافهوب لبتاا  لردب هينااو لبحوهااوب هاا  لبعااتن دلن لبنااومش. 

علعوً سأنَّ لباوثي بم  لل إب  ذكل لخم لبكتوب  شل  لبلي  عل  لبكوهي   

قا  رقم لبصفهوب بع له  لبقورئ  ن لباهي هيه. لب اّ  لباوثاي  ااكل  ناه 

زمنا  إبا  عصال  قد خور س د ذبك ه  منوقل  لال لبحوهاوب لهام تلللا 

 لبلي  ثم متوس   ذبك ه  لب صار لبوثق .

 ُرِج اات آرلء س ااض لب لعااوء إباا  مظوننااو بلتأكااد ماان دقاا  لإلثوباا  لتطااوسم  -4

 لبل ي، مو  مكن ذبك.

لخت ون لباوثي سأمنوب كتاب لبتفلايل باياون لبع نا  لتاجياه لإلعاللب ها   -5

 ياةه.
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تاجياه لبع نا  إذل ماو  لخت ون لباوثي  ثيونوً سكتب لبقللءلب بوختئنوب ه  -6

 كون بلكلع  قللءة  خلى سهلك   خلى.

ثااول  لباوثااي س ااد عاالض كااا  لجااال لبتللكيااب للبد باا  عنااد لبقااادموء  -7

للبعهدثين  لختأوس  بعو عّادنو  خوتاتنو لبفضوء من إسدلء لبل ي ه  ميدلن 

ت ااددب هيااه لآلرلء ثتاا  تظناال شحصااي  لباوثااـي هاا  كاا  ملااأب  لخااياق  

  إبـ  مو  اجنه إبيه  خوتاته، بيتعكن من لبت لد ساه ها  سناوء لباوثـي  تطلـ

مليلته لب لعي  لبياق   ت ند ه  نفله غلخوً غلخال لثّعلال  مونا  ت نادل 

 للب نو   سه.

 الفصل األو : الخالف في مسائل الحدود والمصطلحات:

هّصاا  لباوثااي هاا  لااال لبفصاا  لبعلااوة  لبتاا  لقاا  هينااو لبحااوف هاا  لبهاادلد 

 للبعصطلهوب ه   سالب لبعنصاسوب لكون عددُلو تل  ملوة  عل  لبنها لبتوب :

 ثد لبعف ا  سه. ه  لبحوف -1

 لبحوف ه  ثد لبتلخيم. -2

 لبحوف ه  ثد لبعف ا  هيه. -3

 لبحوف ه  ثد لبتها ل. -4

 لبحوف ه  ثد لبعف ا  به. -5

 لبحوف ه  ثد لبهو  لبعنتقل . -6

 لبحوف ه  ثد ل ختثنوء. -7

 لبف   لبعت دي.لبحوف ه  ثد  -8

 لبحوف ه  تلعي  لخم كون لخاللو. -9

لبّعو كون لال لبفص  لبلانا  لأللبا  ها  لباهاي، هقاد ثاول  لباوثاي  ن  لتقصا  

لبحوهوب ها  لبهادلد للبعصاطلهوب مان خاياا ه إبا  ماو جاوء ها  كتاب لبهادلد 

 نْفِصا  لبنها   لنتنوًء سعو جودب سه قللةن لب لعاوء لبعهادثين، ههاول  لباوثاي  ن 

سااين كااّ  ثاادّل لمصااطلن سعااو تنيّااأ بااه ماان نصاااص لمااو ثااول   ن  لااتناطه ماان 

مدلرختنو، بيأخا بنفله ر  وً  تقاى سه إلعطوء كا  ثادّل لمصاطلن خاع  ساورزة   

 تدخله م  غيلل.

 الفصل الثاني: الخالف في مسائل التراكيب:

 لعياا  هاا   ل ُ اادّ لااال لبفصاا   طااا  هصااا  لبلخااوب  بعااو تتضااعنه لبتللكيااب ماان

لبدرب لبنهاي لتطارل قد عو لثد ثوً لمو  نطاي تهتناو مان ثااف لتقاد م لرساط ذباك 
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سوبتلتيااب ل لعيتااه هاا  سيااون لبفصاا  هاا  كاا  تلكيااب، لقااد لقاا  لااال لبفصاا  هاا  خاات 

 لخعلين ملأب  لهم لآلت :

 .لتصو  يعيل لبغيا  لباي   اد عل  لبعف ا  سوبفوع  ه  لبحوف -1

ث ً لثوثين... ل و ثوثا ً للبثوثاان  ل لبثوثاين ها  لبحوف ه  تلكيب:  و ثو -2

 لبندلء.

 لبلُنمَّ للصفنو. -2ندلء مو هيه     ،  -1لبحوف ه  ملأبتين:  -3

 لبحوف: ه  ندلء  و  ست. -4

تالخيم  -2تلخيم لبعضاوف،  -1لبحوف ه  سوب لبندلء، لهيه ثوث ملوة :  -5

تاالخيم غياال لبعنااودى  -3لبثوثاا  إذل كااون علعااوً خااوكن لباخااط  ل متهلكااوً، 

 بلضللرة.

 لبحوف ه  لصف لبعنودى لبعندلب. -6

 لبحوف ه  ندب غيل لبع للف. -7

 لبحوف ه  ثاف ثلف لبندلء م  لخم لإلشورة. -8

 لبحوف ه  مو  نصب من لألخعوء عل  ل ختصوص. -9

 لبحوف ه  سوب ل شتغو . -10

 لبحوف ه  لب طف عل  لبضعيل لبعأللر سدلن إعودة لبأور. -11

 ت دد لبهو . لبحوف ه  -12

 لبحوف ه  مأ ء لبهو  م له . -13

 لبحوف ه  تقد م لبهو  عل  صوثانو لبنكلة. -14

 لبحوف ه  لبظلف سين لبحال للبهو . -15

تقد م لبهو  عل  صاوثانو لبعلهااب  ل لبعنصااب  -1لبحوف ه  ملأبتين:  -16

 مأ ء لبهو  من لبأور للبعأللر لبُعتنقدّ . -2 ل لبعأللر.، 

 لبهو  غيل ملتق .لبحوف ه  مأ ء  -17

 لبحوف ه  مأ ء لبف   لبعوي  ثو ً. -18

 لبحوف ه  مأ ء لبهو  جومد. -19

 لبحوف ه  تقد م لبتعيي . -20

 لبحوف ه  مأ ء لبتعيي  م له . -21

 لبحوف: تقد م لبعلتثن . -22

 لبحوف: ل ختثنوء لبعنقط . -23

 لبحوف ه  ل ختثنوء س دل لخو. -24

 نه.لبحوف ه  لبفص  سين لبعلتثن  للبعلتثن  م -25
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 لبحوف ه  تقد م لبعلتثن  عل  صف  لبعلتثن  منه. -26

 لبحوف ه  غيل. -27

 لبحوف ه  خاى. -28

 لبحوف ه  مأ ء خال كون ه و موييوً. -29

 لبحوف ه  ثاف كون. -30

 لبحوف ه  ل خم س د " " لبنوهي  بلأنس سين لبانوء للإلعللب. -31

 لبحوف ه  لخم   لبنوهي  بلأنس إذل كون جع  مدني خوبعوً. -32

 ف ه  مأ ء لخم   لبنوهي  بلأنس م له .لبحو -33

 لبحوف ه  دخا  ل ختفنو  عل  " " لبنوهي  بلأنس. -34

 لبحوف ه  لصف لخم " " لبنوهي  بلأنس. -35

 لبحوف ه  مأ ء لبتوس  س د لخم " " لبنوهي  بلأنس. -36

لبفنْصااُ  سااين " " لبنوهياا   -2هاا    غااو  بااك،  -1لبحااوف هاا  ملااأبتين:  -37

 بلأنس للخعنو.

دخااا  إ ّ ماا  مااو  -2مأاا ء إْن س ااد مااو لبنوهياا ،  -1لبحااوف هاا  ملااأبتين:  -38

 لبنوهي .

دخاا  لبااوء ها  خاال  -2تقاد م خاال  ماو  عليناو،  -1لبحوف ه  ملاأبتين:  -39

 "مو" لبنوهي .

 " ب" لمو س دلو. -2عع  "إْن" عع  بيس،  -1لبحوف ه  ملأبتين:  -40

 لبحوف ه  تقد م م عا  لخم لبف   عليه. -41

 لبحوف ه  لبفص  سين "ثت " ل " ل" للبف   لبعنصاب سوبللط. -42

نصاب لبف ا   -2نصب لبف   لبعضورب م  لبفوء،  -1لبحوف ه  ملأبتين:  -43

 لبعضورب سعو ه  ثكم لألمل.

 لبحوف ه  " ل" م  لبف   لبعضورب. -44

 لبحوف ه  تقد م لبع عا  عل  لبعنصاب سو  لبأهاد. -45

لِ  -46 .لبحوف ه  لبعنصاب ه  سوب عن  من

 لبحوف ه  مأ ء لن، لثلب... مت د   بثوث  مفوعي . -47

 لبحوف ه  ثاف لبعف ا  لألل  م  لأله و  لبنوصا  بثوث  مفوعي . -48

 لبحوف ه  مأ ء مف ا  "لّن" ل خالتنو يعيللً  ل لخم إشورة. -49

 لبحوف ه  لإلبغوء للبت ليم ه  لأله و  لبت  تنصب ثوث  مفوعي . -50

 و ه  سوب "لن".لبحوف ه  إّن لم عابين -51
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 لبحوف ه  ز ودة "كون" م  س ض لبتللكيب. -52

 تقد م خال بيس علينو. -2تقد م خال موزل  علينو،  -1لبحوف ه  ملأبتين:  -53

 لبحوف ه  لبفص  سين "كون" لخاللو سوألجنا . -54

 لبحوف ه  مأ ء لخم كون نكلة لخاللو م له . -55

 ْ من لسئس.لبحوف ه  مأ ء لبفوع  لبظولل للبتعيي  ه  سوب: نِ  -56

 

 

 الفصل الثالث: الخالف في األعاريب:

لقد للتم لال لبفص  سإعللب س ض لبكلعوب ه  لبتللكيب لبأعلي ، هاجد لباوثي  

ت ااددلً بلكلعاا  لبعنصاااس  ماالة سااين لبهااو   ل لبتعيياا   ل لبنصااب علاا  ناا ب لبحااوهض  ل 

م اون  لبقالآن ل ختثنوء لبعتص   ل لبعنقطا  معاو  تطلاب رساط ذباك سكتاب لبنهاا لكتاب 

لإعللسه، هضوً عّعو لختفودل لباوثي من لبنظللب لبأودة عند لباوثثين لبع وصل ن معن 

 للتعال سوبع ن  للإلعللب. لكون تفصيله ه  لثنت  عللة ملأب  عل  لبنها لبتوب :

 .171لبنلوء:  انتهوا خيراً لكملبحوف ه  تاجيه إعللب قابه ت وب   -1

 توس  لبعنودى.لبحوف ه  تاجيه إعللب  -2

لبحوف ه  تاجيه إعللب ل خم لبع طاف عل  لبعنودى ها  نهاا:  وز اد  -3

 للبهورث.

 لبحوف ه  تاجيه إعللب ل خم لبع له  ه  نها:  ولال لبلج . -4

 لبحوف ه  تاجيه إعللب:  وتنْيمن تنْيمن عدي... -5

 .25لبنع :  أال يسجدوالبحوف ه  تاجيه إعللب قابه ت وب   -6

اجيااه إعااللب ل خاام لبعنصاااب ماا  س ااض لأله ااو  نهااا: لبحااوف هاا  ت -7

 دخلت لبدلر، لن بت لبحون.

 لبحوف ه  تاجيه إعللب كلع   هول  ه  قابنم: كلعته هول إب  هّ . -8

ال يلتل  ملنكم لبحوف ه  تاجيه إعللب كلع  "لمل تك" ه  قابه ت اوب   -9

 .81لاد:  أحد إالّ امرأتك

 خيعو".لبحوف ه  تاجيه إعللب ل خم س د "  -10

 لبحوف ه  إعللب  خعوء لأله و . -11

12- . بن لن  لبحوف ه  إعللب "مثوً م  لبف   ين

 الفصل الرابع: الخالف في العوامل:
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كعو لا م لا  بلقورئ لبكل م هإن ماياب لب الم  من  لم مو لقا  هياه لبحاوف  

إّن  سين لبنهوة قدموء لمهدثين، لنظاللً بتلا اه ها  ساوب لبعنصااسوب، سا   عكان  ن  قاو 

 كثاال لب الماا  منوقلاا  لتفصاايوً كوناات عالماا  لبعنصاااسوب، لقااد جااوء لااال لبفصاا  هاا  

 علل ن ملأب  لهم لآلت :

 ه  عوم  نصب لبعف ا  لبعطلم نها: رج  لبقنقلى. لبحوف -1

 لبحوف ه  لب وم  ه  لبعصدر إذل بم  كن جور وً عل  ثللف لبف  . -2

 صابن ثعور.لبحوف ه  عوم  لبنصب ه  نها قابنم: به صابو  -3

 لبحوف ه  عوم  لبنصب ه  لبعف ا  سه. -4

 لبحوف ه  عوم  لبنصب ه  لبعنودى. -5

 لبحوف ه  عوم  لبنصب ه  سوب ل شتغو . -6

 لبحوف ه  عوم  تقد م م عا  لبأ لء عل   دلة لبللط. -7

 لبحوف ه  عوم  لبتها ل. -8

 لبحوف ه  عوم  لبعف ا  م ه. -9

 غيل لبف  .لبحوف ه  لب وم  ه  لبهو  إذل كون  -10

 لبحوف ه  لب وم  ه  لبهو  إذل كونت مدكدة. -11

 لبحوف ه  تقد م لبهو  عل  عوملنو إذل كونت صف  لبعلان . -12

 لبحوف ه  لب وم  ه  لبهو  م ن  لبتلايه. -13

 لبحوف ه  عوم  لبنصب ه  ل ختثنوء. -14

 لبحوف ه  لب وم  ه  لبعصدر لبع لف  سأ   -15

 بف   لبعضورب س د ك .  عوم  نصب ل1  لبحوف ه  ملأبتين: -16

   تقد م م عا  لبعضورب لبعنصاب سك .2 

 لبحوف ه  عع  "كعو" لبنصب ه  لبف   لبعضورب. -17

 لبحوف ه  عوم  نصب لبف   لبعضورب س د: لبالل للبفوء ... -18

 لبحوف ه  ثاف ثلف لبأل لسقوء ععله. -19

 لبحوف ه  عوم  نصب لبأ   ن م  س ض لألثلف لبنوخح . -20

ثاي ها  سناوء هصاا  لاال لبلخاوب  علا  عادد كايال مان لبعصاودر لقد لعتعد لباو

 للبعللج  لبقد ع  للبهد ث . لقد كونت مللج ه ه  لبعاياعوب لبتوبي :

كتااب لبنهااا للبلغاا  ب ااّ  ماان  سلزلااو: كتااوب خااياا ه، للبعقتضااب بلعااالد،  -1

للألصا  ه  لبنها  سن لبلاللج، للبعقتصاد بلألجاون ، للإلنصاوف ها  

نااااوري، لكتاااب  سااا  لباقاااوء  لبلااااوب هااا  علااا  لباناااوء ملاااوة  لبحاااوف بأل
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للإلعللب   لبتايين عن مااللب لبنهاا ين لباصال ين للبكااهيين   ملاوة  

خوهياا  هاا  لبنهااا ، لشاال  لبعفصاا   ساان   اايش، لشاال  لبتلااني   ساان 

موبك للألبفي  ه  لبنها للبصلف، لكتوب  س  ثيون  لرتلوف لبّضالب ، 

  لبلايب    ليان لبعلاوبك ، لس اض شالل  لكتب لسن للو  لمننو  مغن

لبكوهياا  كلاال  كوهياا  لساان لبهوجااب بلعاصاال  لشاال  لبأااوم  لبع االلف 

سوبفالةااد لبضاايوةي ، لشاال  لساان عقياا  علاا  لألبفياا ، للبلااياط  هاا  لعاا  

لبنالم  للألشاول للبنظاوةل. ل   نلا  لباوثاي  ن  لايل إبا  كتاب لبهادلد 

بلكلمون . لمن كتب لبلغ  لبت  لعتعاد  لبنها   لبت  لعتعد علينو، كوب نالن

علينو لباوثي س ض لبع وجم كللون لب لب، هضوً عن ل عتعود عل  كتب 

  صا  لبفقه كوبكاكب لبدري بأعو  لبد ن لإلخناي.

كتااب لبتفلاايل لماان  سلزلااو: غللةااب لبتفلاايل لعأوةااب لبتأل اا  بعهعاااد  -2

ن عطياا ، ثعاا ة لبكلمااون  للبكلااوف بل محلاالي، للبعهاالر لباااجي   ساا

لتفليل مفوتين لبغياب بلفحال لباللزي، للبأاوم  ألثكاو  لبقالآن بلقلطاا ، 

للباهل لبعهيط ألس  ثياون، للبادر لبعصاان بللاعين لبهلاا ، لبام  قتصال 

عل  لبكتب لبلوسق  س   خا من كتب لبتفلايل لبعتاأخلة، نهاا: تفلايل رل  

 لبع ون  بألباخ ، لهتن لبقد ل بللاكون .

لماان  سلزلااو: كتااوب م ااون  لبقاالآن بلفااللء، لمأااوز  كتااب م ااون  لبقاالآن -3

لبقلآن ألس  عايدة، لم ون  لبقلآن بألخفاش، هضاوً عان لبكتاب لبتا  للاتم 

 صهوسنو ستناول  عادد مان لبعاوثاي ها  علاا  لبقالآن كوباللاون ها  علاا  

 لبقلآن بل ركل .

كتب إعللب لبقالآن ب اّ  مان  سلزلاو: إعاللب لبقالآن لبعنلااب بل جاوج،  -4

لبقاالآن بلنهااوب، لملااك  إعااللب لبقاالآن بعكاا  ساان  ساا  طوبااب،  إعااللب

 للبتايون ه  إعللب لبقلآن بل كالي.

كتب لبقللءلب لبقلآني  لمن  سلزلو: لبلا    سن مأولد، لثأ  لبقللءلب  -5

 سن  س  زنأل ، للبنلل  سن لبألزي، هضوً عن كتاب لبقاللءلب لبلاوذة 

 للبعهتلب  سن جن .نها: محتصل شالذ لبقللءلب  سن خوبا ه 

لبكتااب لبلغا اا  لبهد ثاا : ماان  ساالز لااال لبكتااب: لبلغاا  للبنهااا سااين لبقااد م  -6

للبهد ي ب اوب ثلن، لبلغا  م نولاو لمانولاو بلادكتار تعاو  ثلاون، كتاوب 

لباادكتار مناادي لبعح لماا  هاا  لبنهااا لب لساا  لمدرخاا  لبكاهاا ، لكتااوب 

وسو لبدكتار إساللليم لبدكتار عاد لبقودر لبعنيلي "نظللب ه  لبتللث" لكت
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لبلومللة : لبف   زمونه ل سنيته، للبنها لب لس  نقد لسنوء، لكتب لبادكتار 

خلي  ععو لل للا  "ها  نهاا لبلغا  لتللكياناو" "آرلء ها  لبضاعيل لب وةاد 

لبغا   كلاان  لباللغياي"، " خالاسو لبنفا  لل خاتفنو " " خالاب لبتاكيااد"، 

لغياللم كثيال معان لرد ها  لكتوب لبادكتار مهعاد عياد " صاا  لبنهاا" 

لااال لباهااي إيااوه  إباا  لااال لبكتااب هقااد  خاااب معااو نُِلاالن بلعهاادثين هاا  

لبدلر وب لبعهكع ، لب ّ  مننم لبدكتار دللد عادل، هنوقش لباوثي مو قوبال 

معو به صل  سقضو و سهثه لال هوختنور ساجن  نظللم لبت  تلسط سين لبقاد م 

كثيااللً لسحوصاا  مااو    تفاام ماا   للبهااد ي هقااا  س ااض آرلةناام لردّ مننااو

 طاي   لبلغ  لطلق لباهي هينو.

لقد لي  لباوثي ه  ننو ا  لاال لباهاي خوتعا   سالز هيناو  لام ماو تاصا  إبياه مان 

نتوةج، لكون ذباك ها  نقاوط ملتاا  لهام ماو تهتوجاه هصاا  لاال لباهاي، ثام ذ ّا  لباهاي 

 سفنورب شومل  بعو  أت :

 لآل وب لبقلآني . -1

    لبلل ف .لألثود ي لبناا -2

 لألمثو . –لألرلجي   –لألش ور  -3

 لبعصودر للبعللج . -4

 لبعلوة  للبعاياعوب. -5

لس د هإّن لباوثي  ثب  ن  ليد ستاجينوب  ختوذل لبفوي  لألختوذ لبدكتار/ خا د 

سن ثعدلن لبغومدي لباي تكل  سكّ  صدر رثب هقل  لنوقش لنصن، ل رشد لباوثي إب  

كون ن م لبعلس  للبقدلة لبااي  ادمن ساأن لبحاط لباياون  متوس   لبعصودر للبعللج ، لقد 

بلاوثثين من لال لألم   أب  ن  صا د ههاي لباوثاي علا  لإلهاودة مان كا  مان  لاتطي  

لإلهاودة مناه، لعلا  لختلاورة مان  عكاان  ن تكاان ملاارته ذلب قيعا ، للاال د ب لب ااوبم 

علاك لباوثاي إ  لبالثم لبعاثاق، لبااي  هالص علا  طوساه ثلصاه علا   سنوةاه، هاو  

لبتضلب إب  لب لّ  لبقد ل  ن  أ  ه خيل لبأ لء ل ن  أ   به لبثاالب ل ن  قادرل علا  

 ثع  لألمون  ست ند مو لا ثل د عليه.

ل ّماو لألخاتوذلن لبفوياون عضاال بأنا  لبعنوقلا ، هاإن لباوثاي  قادّ  بنعاو شااكلل  

،  ااتلعس خطااول لبصااودق لبنااوس  ماان قلااب طوبااب سوثااي  لاا   هاا  سدل اا  طل اام لباهااي

ل لتنيل سإرشودلعو لمو  قدمونه، بيان  مليلته لب لعيا ، هلنعاو شاكلل ما  دعوةاه إبا  هللا 

 ن  أ  نعاااو لألجاااال لبكايااال ل ن  ثيانعااااو  ثلااان ثااااالب، ل  ااادلم صااااودقوً  ن  اااادرب 
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موثظوتنعو كلنو درلخ  ثصيف  ععيق ، س  درلخ  لباوثي لبللغب ها  كا  ماو  قاد  باه 

 ثل صوً عليه.

 ل  لباوثي لنو إ   ن  لأ  هللا  ن  أ ي ك  من شور  ه  لال لباهي مان ل  

قل ب  ل س يد خيلن لبأ لء.  ّمو للبدّي هعنعو قلت هينعو هلن  لهينعو ثقنعو إذ با  هضا  

هللا علّ  ثم هض  دعوةنعو لثلصنعو عل  تهصيل  لب لع  مو كون بصوثب لال لباهي 

َوقُلل رّ   اْرَحْمُهَملا َكَملا لال إ   ن  ااكل قاباه ت اوب   ن  قف لال لباقف ، هو  ل ه ه  

يراً  . هلنعو لبأعي   هللد  خلت  نظيل مو ه لال لمو تهعلال من ملق  م   1َربّيَان ي َصغ 

 ه  لال لباهي شكلل لبصودق لدعوءل إب  هللا  ن  كوً لبأعي  س ين هضله لرعو ته.

 إ  إنه ه  لبهقيق  جند ل سن لبااور لبعهاب لختوموً هإن لال لبأند، لإن سدل كايللً  

 ناو لباا نبعكتا  لبتللث لب لس ، لبللغب ه  لبت ايل عن لباهوء بلللف لبصوبن مان علعوة

 للبهفياد ثعلال لألمونا ، ل خلصاال لبنيا  لساابال لبأناد لبصاودق، هلنام دعاوء ل سان لبااور

 لألنايوء.لباه  سأن  أ  نم هللا خيل لبأ لء ل ن  أ لنم سهم لرث  

 للبلو  عليكم لرثع  هللا لسلكوته. 
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 عن دــتمهي
"الخالفات النحوية أسبابها وعللها"
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 "الخالفات النحوية أسبابها وعللها"

 

ماان  قااال   وباايس ماان  لاادلف لااال لباهااي تتااا  نلااأة لبنهااا لب لساا  لمااو صااوثان 

 بتا  منادبلرلل وب مت ددة، إنعو لدهنو تايين  سلز لبللل وب لبت  نأ   مننو لبادل   ل

 بظنار لبنها لب لس  هنوً قوةعوً  لند س لا علعوء لب لسي  ه  لال لبعيدلن.

لختلفات لبللل اوب لت اددب هاا  لإلرلوصاوب لأللبا  بلنهااا لب لسا  ساين لب لعااوء  

 ً ة مان  الى  ّن  ساو لألخااد لبادرب  لاا لبلانا  لأللبا  ها  لبنهاا ، هعن لبنهاو1قد عوً لثد ثو

لعل  ذبك  كثل لبللل وب، هقصته لبعلنارة ه  لال لبعيدلن ج لت مو قو  سه  ُ د لبادل   

بنال لب لم ، ه عله ستنقيط لبعصهف سوبهلكوب لبع لله  خاوعدب مان جاوء س ادل إلكعاو  

لبنها لب لس ،  قا  لبدكتار موزن لبعااور  "...   مو سد  سه؛ ألن مو سد ل  ُ دّ يوسطوً بانوء

هإّن لبنتيأ  ه  ك  ذبك للثدة لل  كأّن  سو لألخاد لاا لبااي ساد  لبتنفياا لب علا  بايا  

للاا  لياا  رمااـاز لبهلكاااوب  -تلااك لبضااالسط، ل ّن لبلاناا  هاا  سنااوء لبنهااا لب لساا  

 .2خالل" كونت من صن ه، ل نّه  ل  م لِّم بلنها لص  إبينو -لإلعللسي  

 ّمو مو نُلب إب  لإلمو  عل  ري  هللا عنه سأنه  ل  من تكلم ه  لبنها هناا قاا   

وً   نعي  إبيه  نلغوبه ري  هللا عنه سوبهللب لبت  كونت ه  زمنه، هضوً عـن  ّن   ِعْلعن

مث  لبنها  هتاوج إبا  ذلنيا  صاوهي  بلتفكيال لإ اللد لبهأاج ها  سياون لبعلاوة  لذباك بام 

مو  علّ  ري  هللا عنه.  قا  لألختوذ خا يد لأله اون  "لبلات  دري لا   سقات  تأبن بإل

 مااار لبحوهاا  للبهااللب للبفااتن ب لاا  لقتااوً  فاالف هيااه بلتااأبيف هاا  لب لااا  لتنقيهنااو 

 .3للختللعنو"

ل عكن  ن نقا  لنهن مطعئنان  ن لبادل   لباليط  بلنهاا لب لسا  كونات سأنااد  

ط عاب من نقعلعوً لليهوً ه  تلك لبادل   سهكم لبدبي  لبعلمأتع   سلز هينو  سا لألخاد 

لبعصااهف،  مااو مااو صااوثب ذبااك لب صاال ماان مقااا ب ثااا  إّن ل خالتنااو للبضااعوةل 

نها للبت أب هليس معو  عكن  ن تدععه تطارلب لبعصطلهوب ه  لب لا ، لمننو علم لب

لياه و كاون علب ّ  لال ما هلم تكن لال لبعصطلهوب معو  نوخب لبادل   لبت  تاد  سنو لب لا 

لر لبنها من لبتدرج لباليط إب   ن  صاهت باه مصاطلهوته لبتا  لخاتقل عليناـو ما  مال

 لب من.

                                                             
 .26-9: ، نلأة لبنها 44-39:  1، إناول لبلللة 18: ن ل  لألباوء ه  طاقوب لألدسوء  1

 .39: لبنها لب لس ، لب ل  لبنها  : نلأتنو لتطارلو،   2

 .164 : ه   صا  لبنها  3
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 ّماو لبعلثلاا  لبتاا  نعااو هينااو لبنهااا لب لسا  ل صااان علعااوً قوةعااوً سنفلااه هاايكعن هاا   

ا نهاعاود لبلب ع  لبأاّور لباي قو  سه لبحلي  سن  ثعد سإرخوةه نظل ا  لب وما  لبتا  لا  ع

خاياا ه  لب لس ، لقد تا ه لبغيارلن من  سنوء لب لسي ، لب ّ  خيل شولد عل  ذبك كتاوب

تاا  تلباي  صار عقلي  لبحلي  متعثل  ها  طوبااه خاياا ه، لبايس مان لادف لاال لبتعنياد 

عح لما  آرلء لبحلي  لتأثيللو هيعن جوء س دل ، هيعكن لبلجاب بكتوب لبدكتار مندي لب

 فيه مـ وبأ  آلرلةه لمننأه لبنهاي للبلغاي.عن لبحلي  سن  ثعد ه

إذلً  عث  كتوب خياا ه لبنها لباصلي سك  خعوته لمعي لته، للبعاودئ لبت   قاا   

  لاال علينو من قيوب لت لي  لعوم  لتأل  ، سينعاو كاون لبنهاا لبكااه  س ياد لبظناار ها

عثوً اهـ  متلبنها لبك لبفتلة لبت  لزدلل هينو لبنها لباصلي، ها د موة  خن  تقل اوً لنل

 باصالي إ له  مو لنتأه لبفللء ه  م ونيه، م تعدلً عل  لبعااودئ لبتا  قاو  عليناو لبنهاا 

  نناو    ن لنو  خوهوً ثا  لبقيوب للبلعوب، معو ج   لنو  خوهاوً ساين لبعدرخاتين ما 

لتنم نعي  إب  لبقا  ساجاد مدرخ ، ألّن كوً مننعاو  أخاا مان  صاـا  للثادة لبكان نظا

ل تحتلف ه   خا لال لألصا  لتاجيننو. لخاف ناد  لنو س لض ماج  أللم  خاوب لا

 لبحوف لبنهاي لنتوةأه ثم ناين  ثل لال لبحـوف ه  لبت لي  لبنهاي.

نوقش لب لعوء لبعهدثان  لم  خاوب لبحوف لبنهاي سين لبالد ن، لسعو  ننو ننادف  

ه سعو قوبه لبليخ مهعد لبطنطـولي للبدكتار إب   ن نعند بنال لبفص  خناج  لبهد ي عن

لبليّد رزق لبطا  ، هقد ذلب لبليخ لبطنطولي إب   ن لب وم  لبليوخ  به دلر ه  قيو  

لبحااوف سااين لباصاال ين للبكاااهيين، هاناا ل  لإلمااو  علاا  رياا  هللا عنااه هاا  لبكاهاا  

ج   من ذبك صلة لبا –ري  هللا عننو   -للتحوذلو مقللً بحوهته لن ل  لبليدة عوةل  

يغنوً من ك  هئ  عل  لألخلى ، للّخ  شق  لبحوف سين لبالد ن،  قا  " ضعنعو خيوج 

 لب للق، هقد غلخت لبن ع  لبليوخي  سيننعو سارة لبضغن بعو لااط علاّ  كال  هللا لجناه

للتحالو مقل خوهته لقادمت    لبعادمنين عوةلا  لباصالة علاـ  ر ب جايش هياه  لبكاه 

طلاوً بثأر عثعون ري  هللا عنه.... ك  ذبك معو  لخا  شاق  لبحاوف ساين  طله  للب سيل

ن" لبالد ن ثت  تأبب ك  عل  لآلخل لقلب به لنل لبِعأن
1. 

لقد زلد لبدكتار لبليد رزق لبطا   س ض لألخاوب مننو نوثي  لبعاق  للبتكا ن  

خا  لنظالة كا  لبلكون ، ثم لبت صب سين لبالد ن، للختوف  خالاب لبعاد نتين ها  لبدرل

 . 2مننعو بلعودة لب لعي  سطل ق  تحتلف مننأيو عن لألخلى ه  لباهي لب لع 

 ل عكن  ن نضيف س ض لألخاوب لبت  لخ ت شق  لبحوف ناج   لعنو ه  مو  أت :

                                                             
 .107-106: نلأة لبنها   1

 .79-70 :لبحوف سين لبنها ين  2
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1- : ْنهما للهجات  العربية   اختالُف نََظر  كّلٍّ م 

جعا  لبعاودة لبلغا ا   سا  علعوء لبلغ  ه  لبقلن لبثون  لبنألي جنادلً كايالة ها  

ماان لبقاوةاا  لب لسياا ، ثتاا   تلاان  بناام إقوماا  قالعااد لبنهااا للبتصاال ف علاا  ياااء مااو 

جع ال، لبكن كثيللً من لال لبعلعاب بم  كان  لايل علا  نعاط للثاد ها  لبنطام سلااـب 

تاوعد جغللهي  لال لبقاوة  عن س ضنو، لب   ت دد لبلنأوب ه  قللءة لبقلآن  ُ دّ للثادلً 

ثل  عل  تاوعد بنأوب قاوة  لب الب عان س ضانو، هنا  متفلقا  مان نأاد لتنوما  من لألم

للبهأوز لمو  هيط سنو. لثين جع  لب لعوء بنأوب لال لبقاوة  بم  نلاال كثيللً مننو إب  

قايل  س يننو، لجوء لال لبتهد د عن طل م علعوء لبقلن لبللس  لماو تا اه مان قاللن،  ي 

ف سننو   لبقلن لبثون  عل   د لبحلي  لخياا ه، ل االز س د لي  قالعد لبنها للبتصل 

من لد ء لب لعوء لبفورلس ، للسن خلدلن، للبلياط  هقد ليطلب عدد لبقاوة  لبع تعدة 

ه  لبتق يد عندلم، هعو  للل لبفورلس  غيل مو  للل لسـن خلدلن لمو  للل لبلياط  غيل مو 

ءب ه  مدبفوتنم.  قا  لبفورلس  "لكاون  للل ك  مننعو، لخاف  ذكل لال لبقاوة  كعو جو

لباي تاب  ذبك سين  مصورلم،  ل  لبكاه  للباصلة مان  رض لب اللق، هت لعاال بغاتنم 

للبفصين مننو من خكون لبااللري ماننم دلن  لا  لبهضال، ثام مان خاكون لبااللري مان 

قايس كون ه   لخط سودلم، لمن  شدلم تاثلوً لجفوء، ل س دلم إذعوناو للنقياودل، للام: 

لتعيم ل خد لط ء، ثم لا  ، هإن لد ء لم م ظم من نق  عنه بلون لب لب، للبااوقان 

هلام  دخااا عااننم شاا ء؛ ألنناام كااونال ها   طااللف سودلاام، محااوبطين سغيااللم ماان لألماام، 

مطااعين عل  خلع  لنقيود لبلنتنم ألبفول خوةل لألمم لبعطيف  سنم، مان لبهالا  للبنناد 

. ل قا  لسن خلدلن "لبنال كونت قل ش 1لبلو  ل ل  مصل" للبفلب للبلل ونيين ل ل 

 هصااـن لبلغااوب لب لسياا  ل صاالثنو با اادلم عاان سااود لب أاام ماان جعياا  جنااوتنم، ثاام ماان 

. ل قاا  2لكتنفنم من ثقيف للا   لخ لع  لسن  كنون  لغطفون لسنا   خاد لسنا  تعايم"

عاثااق س السيتنم، قاو  لبلياط  "ل ّمو كو  لب لب هيهتج منه سعو ثات عان لبفصاهوء لب

 ساا نصاال لبفااورلس  هاا   ل  كتوساه لبعلااّع  سااـ "لألبفااول للبهاللف: كوناات قاال ش  جاااد 

لب الب لنتقاوًء بألهصاان مان لألبفااول، ل خانلنو علاا  لبللاون ماان قاوةا  لب االب، لام قاايس 

لتعيم ل خد، هإّن لد ء لم لبا ن عننم  كثل مو  خا لم ظعه، لعلينم لتك  ها  لبغل اب 

للب للبتصاال ف، ثاام لااا   لس ااض كنوناا  لس ااض لبطااوةيين، لباام  دخااا عاان لهاا  لإلعاا

 .3غيللم من خوةل قاوةلنم"

                                                             
 .147: كتوب لألبفول للبهللف   1

 .614: لبعقدم    2

 .44: ل قتلل  ه  علم  صا  لبنها،   3
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ل تضن من لال لبنصاص  ّن مو قوبه لد ء لب لعوء    عكان ج لاه ثكعاوً عوماوً؛  

و  ألنّناام بيلااال ماان لب لعااوء لبااا ن خااع ال ماان سااالدي لب االب. هضااوً عاان ذبااك هااإن لناا

عاو ذكال هوبفورلس  ذكل خعس قاوة  لزلد لبلياط  س ضانو سين ليطللسوً ه  لال لبقاوة ،

لفاورلس  بلسن خلدلن ثقيفوً لخ لع  لغطفون من لبقاوة  لبعهتج سلغتنو للا محوبف سابك 

 للبلياط .

للباي  ادل بنو  ن علعوء لبلغ  ه  عصل لبتق يد لألل  ثين جع ال لبعودة لبلغا    

لبتصاال ف باام  نتعااال سأخااعوء لبقاوةاا ، ساا  لبعناام للياا  لبنهااوة قالعاادلم بلغاا  لقااالنين 

للهم لبعننج ل ختقللة   ن تطالد لبقوعادة لبتا   ضا ان علا  لبكثيال لبلاوة  مان كاو  

لب لب، لخعال مو عدل ذبك سوبلوذ لباي    قوب عليه. ل عكن  ن ندعم مو نالب إبيه سعو 

  لتصل فنو، ل قا  ذكلل خياا ه عن س ض قاوة  لب لب لبت  لي ت عننو قالعد لبلغ

" . ل قا  "لقاد 1خياا ه دلن تهد د قايل  س يننو "لخع نو من  قا   ّمو لب ل  هأنو شّللبو

 2قو  قا  من لب الب تليا  عالسيتُنم: لاال لبضاورُب لبلجاِ ، شااّنال سوبهلان لباجاه"

ل قا  "للعلم  ن س ض لب لب  قا : ل وً باه لل لا ً باه، لعابا ً باك. ل أل ناو مأالى 

ْيا . لقد خور لبنهوة عل  ننج خياا ه ه  للتعومنم لتلكي لم عل  لبقوعدة لبعطلدة 3 ً"خن

بام  لاعلنو ل خاتقللء، لخيال شاولد  لبكاّن لناو  قاوةا من كاو  لب الب،  كثلة معو خع 

عل  ذباك كثيال مان لبقاللءلب لبقلآنيا  لبعتاالتلة لبتا  لصافنو لبنهاوة سوبلاالذ للبحطاأ. 

ل  ذبك لادهنو مناه لإل ضاو  للإل أاوز، ألن لناو  عاددلً مان لخاف ناكل مثو ً للثدلً ع

 لب لعوء قد نوقش مث  لال لبعاليي  لبت   كان تفصي  لبقا  هينو يلسوً من لبتكللر.

همائ  هلم شلركَ أوالدَ  لُ قتْل ركينَ ْشلملن المُ  لكثيلرٍّ  نَ يّلوكلللك زُ قل  لسان عاومل  *  ِ4 

لبكن لبنهوة رهضالو سادعاى  نّاه    أااز لبفصا   5هن لم  ن لال قللءة خا ي  متالتلة

سين لبعتضو فين، لمعو قوبال ه  تض يف لال لبقللءة،  قا   سا عل  لبفورخ  "لال قاين 

. ل قا  مك  سن  س  طوبب "لال لبقللءة هيناو 6ه  ل خت عو  لبا عد  عننو كون  لب "

متنوخاين  ن س اض قاوةا  ، ل ادل  ن لطللد لبقوعادة ج ا  لبنهاوة  قاباان ساابك 7ي ف"

لب االب تأياا  مثاا  ذبااك، لب ااّ  مننااو لااال لبقااللءة لبعتااالتلة. إيااوه  إباا  ذبااك لخااتوف 
                                                             

 .111 : 1: لبكتوب  1

 .182 : 1: لبكتوب  2

 .333 : 1: لبكتوب  3

 137لألن و  :   4

 .270: لبلا   ه  لبقللءلب  5

 سا عل  لبفورخ ، لبهأا  بلقاللء لبلاا    ةعا  لألمصاور سوبهأاوز للب اللق للبلاو  لباا ن ذكاللم  ساا سكال سان   6

 .412: 3مأولد 

 .454: 1: لبكلف عن لجال لبقللءلب لبلا   7
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لب لعااوء هاا  تاجيااه كثياال ماان لبلنأااوب لب لسياا  لمااو لنطاااى تهتااه بنأوتنااو ماان  خااوبيب 

لنتللب ها  كتاب لبنهاا، منناو  خالاب لبتناوزب، للبحاوف لبطا ا  ها  لجتعاوب هاوعلين 

قابنم: يلسان  قاُمك لمو كون  ضيل لب لعوء قد عوً لثد ثوً با عوملالو  بف   للثد نها

عل   نّنو بنأوب بقايل  علسي  س يننو للّجنالو تاجينوً د بيوً  نتم سوبتلكيب لباي لردب 

 هيه سد ً من إطوق بفظ شوذ  ل خطأ  ل  هفظ ل   قوب عليه.

 االختالف في التوجيه اإلعرابي -2

ن  ثعد  لثعه هللا نظل ا  لب وما  ل رخا  قالعاد لبنهاا علا  ماو  رخ  لبحلي  س 

ه  لبتفكيل ه  ذبك لب صل هتأع ت لاال  نقل جع  سين  د ه من بغ  لب لب، هأوء ععله 

لآلرلء كومل  ه  كتوب تلعيال خياا ه، لكون تصنيفنو لتاا انو سكيفي  م ينا  مهاددة تاأت  

هيااه لبعلهاعااوب هاا  ملاالب م ااين للبعنصاااسوب هاا  ملاالب خااوص، لكااابك لبتالساا  

للبعأللرلب، للاّ  لاال لبعاننج لاا لبلاوةد رغام لخاتوف س اض لب لعاوء ها  تصانيف 

لألساالب ها  لألطال لبكليا  لبكاالى، هقاد لاّ  لبنهاوة   تعادلن مننأاوً للثادلً للاا  س ض

نظل   لبحلي  لبت  لعتعدب ها  لبنهاا ل سالساه عناد كا  مان  بّاف ها  لبنهاـا س ادل، لبام 

 هااول   ثااد  ن  ااأت  سعااو لااا سااد   نااوج  غياال لبعهولباا  لبتاا  جااوءب عنااد لساان مضااوء 

لن لبلودب. هاقفت نظل   لبحليا  ثوستا  علا  ماّل لبقلطا  ه  "لبلد عل  لبنهوة ه  لبق

تور خ لبهضورة لإلخومي  إب  عصلنو لبهويل. لبيت لب لعوء خورلل عل  مو جوء عناد 

لبحلي  ه  مننأه لباصاف  لتلعياال خاياا ه ستالايط لب ااورة لشالثنو، سا  نأاد  ننام قاد 

يل من لبعالي  ب دد لنألهال لرلء تيور لبت ليوب لبنها   لبت   خلهت ه  تقد للب كث

من لألسالب لبنها ا  لبتا  نطام سناو لب لسا  لبلاليق  لبام  كان ها  نفلاه لاال لبت لايوب 

لبغل ا  إنعو لدهه لا لإلهناو  للبت ايال ععاو ها  نفلاه، لخااف نااكل لناو س اض لألمثلا  

بايون ل ختوهوب ه  تاجيه س ض لألسالب لبنها   سلك  مااج ، ألن تفصايلنو قاد جاوء 

لال لباهي. لب لنو نقا  لنو مو هيه نف  بلاوثثين  ن لباهي ه  تطاار لبادرب  ه  هصا 

لبنهاي  صلن ألن  كان ماي  رخوبتين ه  لبدرلخاوب لب لياو، إثادللعو تاجاه بدرلخا  

خااياا ه إباا   ماانلااال لبتطااار لل ختوهااوب لمااو تلتااب علينااو هاا  ل خاات عو  لبلغاااي 

 لي إب  لسن موبك.لب محللي للبثون  تكع  لبطل م من لب محلـ

 :بل وم  س ض لألمثل  ه  لبتاجيه لإلعللس 

 الخالف في عامل النصب في المستثنى: -أ 

 متقا   سوبف   قالنو. هنأد  ّن مننم من ذلب  ن لب وم  هيه لبنصب لا إ ّ  -1

لمننم من ذلب إب   نه منصاب سإ  لبكن علا   نناو مكانّا  مان  إّن ل    هاإن  -2

 ه  سـ " ".نصب سأّن لإن ر



23 

 

 لمننم من ذلب إب   نّه منصاب سف   مهالف تقد لل  لختثن  . -3

 لمننم من ذلب إب   نّه منصاب س د تعو  لبكو . -4

لإن ي ف لألقال  لبثوث  لأللبا  لاولل؛ ألنناو تاهاي عان تلاا غ   لجااد باه  

تعو  لبكو  عناد  ه  للق  ل خت عو  لبلغاي. ل مو لبل ي لبللس  هإنّه    صن قوعدةً؛ ألن

جّ  لبنهوة    اجب ثلك  م ين  ل  لا من لب الم  عندلم إ  عند نفل قلي  مننم معن 

 .2للسن عصفار 1لعتعدلل لبع ن  ه  لال لبظوللة  كثل من لبعان  لمننم لبعأوش  

 عامل النصب في المفعو  معه - 

قااابنم: ذلااب لباصاال ان إباا   ن عوماا  لبنصااب هاا  ل خاام لبعنصاااب هاا  نهااا  

لختاى لبعوء للبحلا ، لجاوء لباالدُ للبطيوبلا ن" لاا لبف ا  لبلاوسم متقا اوً ساوبالل، سينعاو 

ذلب لبكاهياان إبا   نناو منصااب علا  لبحاوف.  قاا  لألنااوري ماياهوً ذباك "ذلاب 

لبكاهيان إب   ن لبعف ا  م ه منصاب عل  لبحوف، لذباك نهاا قاابنم: لخاتاى لبعاوء 

بطيوبل . لذلب لباصل ان إب   نّه منصااب سوبف ا  لبااي قالاه للبحلا ، لجوء لبالد لل

ستاخط لبالل ، لذلب  سا إخهوق لب جوج من لباصل ين إب   نّه منصاب ستقد ل عوم ، 

. هنلى لبلاب ه  لختوف لبنهوة ه  لال لبعلأب  كيفي  تاجياه 3للبتقد ل:  سس لبحلا "

ه  قالب بعاو  هتوجاه لبتلكياب، لال لبتلكيب لبأعل ، كا   هاول  هالض تاجياه  الى  نّا

لبكّن لبعتتا  بعو ذلب إبيه لباصل ان للب جوج هيه إلدلر بقدر كايل من لبع ن ؛ هضاو 

عاان لعتعااودل علاا  ل لتعااو  سوب وماا  لبقاااي للااا لبف اا ؛ بااال كااون لباصاال ان للب جااوج 

مهأاااجين سااا ض لبتللكيااب لبتاا  لرد م نااو لبعف ااا  م ااه ل   اجااد م ااه ه اا  نهااا: 

  ً لننْفلنه" "موبك لز دلً"."لمل

لبا  ردنو منوقل  مث  لال لبحوهوب لبنها   لسيّننو خاب ل ختوف ه  تاجيه ك   

  كلناو، لهاذمننو بطو  سناو لبعقاو ، لبّعاو كاون لادهنو لإل أاوز للإل ضاو  هإنناو نكتفا  سعاو 

 كتب لبنها مثله كثيل.

لااو تااأثل لبدرلخاا  لكوناات لنااو  عالماا   ثاالب هاا  لااال لبحااوف، ب اا  ماان  سلز 

لباصال   سااوبعنطم للبفللاف ، هكعااو ن لاام  ن لبادل ا  لبهقيقياا  بلتلجعاا  كونات ماا  لب صاال 

لب اوخ  هقد تُلجم عدد من كتب لبيانون للبنند للبفلب، معو هتن لبعأاو  بلتاأثل ساا ض 

لبعصطلهوب لخوص  ه  لبهدلد للبتقليم لمن  تتا  س ض لبكتب لبعتأخلة ه  لبحوف 

بألناوري  أد مث  لال لبعصطلهوب ماثاث  سكثلة مثوً لإياوه  ماو باه تاأثيل كوإلنصوف 
                                                             

 .176: شل  عيان لإلعللب  1

 .254: 2شل  لبأع ،   2

 .30  248: 1ف لإلنصوف ه  ملوة  لبحو  3
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إب  مو   تأثيل به بيس به تأثيل.  مو لبكاهيان هلام  تاأثللل ساوبعنطم للبفللاف  إ  متاأخللً 

سهكم  ن درلختنم كونت منصا  عل  لبقللءلب للبفقه، لكون ذبك عن طل م لبعتأخل ن 

 .1من طوب ث لب

لبنهاا لب لسا  لكاابك  ها  ال لبحاوف كثيال مان لبعلاوة  لبتا   ثالبلنلأ عن ل 

لبصلف لب لس ، للجاد عدد من لبكتب لبت  ثعلت لبحوف لبنهاي، ب ّ  من  سلزلاو 

لبتايين عن ماللب لبنها ين لباصل ين "كتوب لإلنصوف ألس  لبالكوب لألناوري لكتوب 

ه  لختوف نهوة لبكاه  للباصلة" لةتوف لبنصلة ل"للبكاهيين" ألس  لباقوء لب كالي، 

بل سياادي ، لغياال ذبااك ماان لبكتااب لبتاا  ذلااات سنااو عااالدي لباا من. لااال سوإليااوه  إباا  

لبعنولللب للبعأوبس لبت  كونت تألي سين علعوء لبالاد ن لكاون  اـدلر هيناو كثياـل مان 

 .2لبعلوة  لبنها   للبلغا  

لم لألصا  لبت  خوعدب علا  ب   من لبعفيد س د  ن نوقلنو نلأة لبنها  ن ناين   

 قيومه سوختصور ماينين س د ذبك لبهد ي عن لب ل  لبنها   ل ثللو ه  لبنها.

سد  لبنها لب لس  سدل   سليط  ك اودة لب لاا  ها  سادل تنو، هوب عا  لإلجللةا  لبااي  

، قو  سه  سا لألخاد من تنقيطه لبعصهف لليا  لبهلكاوب  لبضاع ، للبفتها  للبكلالة

ين لبطل م بعان جاوء س ادل، ثياي نأاد لبحليا  سان  ثعاد قاو  س عا  لاو  ثا للباقف  مّند

ب  رخـ  نظل   لب وم  لرخم ثدلدلو هأوء مان س ادل مان لتاا  خطاول، ل عثا  ذباك كتاو

وبم سكا  خياا ه لباي  ُ دّ لبهلق  لبلةيلا  ها  تاور خ لب الب لبنهااي  هعا  هكال لاال لب ا

  مطاق  سعو ثالل من  صا  لبنها لب لس  س ودل، لمنا  ن لنل لال لبكتوب شغ  لب لعوء

ه  علاا  بغاا  لب االب هقااو  لب لعااوء سعدلرخااته، هعااننم ماان شاالثه شاالثوً مطااا ً كوبلاايلل

 لمننم من لختصلل لمننم من شل   سيوته لمننم من شل  غل اه، لمننم مان نظال ها 

ل  سنيتااه، لمااننم ماان لعتعااد علاا  لبلنأااوب لبعاجااادة هيااه، لمااو  اا ل  لبنهااا هاا  عصااار

 لبعتوثق  إب  زمننو لال  ليل ه  ركوب مو قوبه خياا ه.

لبعو كون كتوب خياا ه  عث  سدرة لأللعي  ه  لبدرلخوب لبنها ا  هقاد ثولبات  ن  

 لقتاس منه  صا  لبنها لب لس  هاد ب سوبلعوب:

بيس من  لدلف لباوثاي ها  لاال لبتعنياد  ن  فصا  لبقاا  ها  لاال لألصا ؛ ألن  

ودر لبت  لعتعادلو خاياا ه، هوبكتاوب هياه عادد كايال مان لآل اوب لبلعوب مصدر من لبعص

لبقلآني  لبت  يعنّنو خياا ه ملوة  لبنها، لهيه قل  من لألثود ي لبناا  ، لب ا  لبلااب 

  اد ه  قلتنو إب  لبحوف لباي دلر سين لب لعوء ثا  ل ثتأاوج سوبهاد ي لبناااي ،  ّماو 
                                                             

 .81- 30ا ين لبحوف سين لبنه  1

 .50-38: نلأة لبنها   2
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ه اددلو  باف لخعلاان سيتاوً تقل ااوً س ضانو     سيوب لبل ل هن   كثل مو تضعنـه لبكتاوب

  االف قوةلنااو لباايس لنااو مأااو  منوقلاا  مااو صااوثب لااال لألسيااوب لبتاا  باام تنلااب إباا  

. لقد تضعن لبكتوب كثيللً من  قال  لب الب لبنأوتناو، هكونات لاال 1 صهوسنو من  قال 

مهوطاوً لبقنالب من ش ل لنثل معاو لعتعادل خاياا ه لمان نناج مننأاه مان نهاوة لباصالة 

سوبهار معو ج   كتوسه  لت   لبتقنين بنال لبعصدر لبنو  من مصودر لبنها لب لس ،  قا  

لبلياط  ه  لال لألص  "ل عن  سه مو ثات ه  كو  من  اثم سفصوثته هلع  كو  هللا 

ت وب  للا لبقلآن، لكو  نايه صل  هللا عليه لخلم، لكو  لب لب قا  س ثته له  زمناه 

مللم  ل كوهل، هنال ثوث   من ن هلدب لألبلن  سكثلة لبعابَّد ن، نظعوً لنثللً  لس دل ، إب 

 .2 نالب   سدّ ه  ك  مننو من لبثااب"

 األصل الثاني اإلجماع:

ل قصد سه إجعوب لباصل ين للبكاهيين عل   مل    حوبفانه نها: إجعوعنم عل   

ألثدلم لبحللج علا  ذباك،   ن لبأّل محتد سوألخعوء للبأ   محتد سوأله و ، لبيس

لقاد لرد ذباك عناد خاياا ه، لبل لعاوء آرلء كثياالة ثاا  إجعاوب لبالللة للبنهاوة لإجعااوب 

،  قا  لسن جن  ه  لال لألص  "لعلم  ّن إجعاوب  لا  3لبعحوبف، لبيس لنو تفصي  ذبك

لبالد ن إنعو  كان ثأ  إذل  عطاو  خصاعك  ادل إ   حاوبف لبعنصااص. للبعقايس علا  

 .4.."لبعنصاص.

 األصل الثالث القياس:

 ُ اادّ لبقيااوب ماان  ساالز لألصااا  لبنها اا  لبتاا  دلر ثابنااو لبكااو  قااد عوً لثااد ثوً،  

هوبهد ي عنه   ود  لبهد ي عن لبنها نفلاه؛ ألن لبنهاا كلاه قياوب كعاو ذكال لألنااـوري 

ل: "لعلم  ّن إنكور لبقيوب ه  لبنهاا    تهقام؛ ألن لبنهاا كلاه قياوب، لبناال قيا  ها  ثاد

"لبنها علم سوبعقو يس لبعلتناط  من لختقللء كو  لب لب ، هعن  نكال لبقياوب هقاد  نكال 

 .5لبنها ل  ن لم  ثدلً من لب لعوء  نكلل بثااته سوألدب  لبقوط   للبالللين لبلوط  "

                                                             
-89: ه  كتوسه سهاث لمقو ب ه  لبلغ   بلمضون عاد لبتالب  خطارة لألسيوب لبحعلين ه  كتوب خياا ه    1

140. 

 .36: ل قتلل  ه  علم  صا  لبنها  2

 .93-75:  صا  لبنها لب لس   3

 .189: 1 لبحصوةد  4

 .95: لإلغللب ه  جد  لإلعللب لبع  لألدب    5
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لقد تلددب لب اورة لبتوبي  ها   قاال  لب لعاوء كثياللً "ماو قايس علا  كاو  لب الب  

.  ّمو ت ل فه هقد  جع  لب لعوء عل   نّاه  "لاا ثعا  غيال لبعنقاا  1"هنا من كو  لب لب

 .2عل  لبعنقا  إذل كون ه  م نول: للا م ظم  دب  لبنها للبع ّا  ه  غوبب ملوةله"

 لبلقيوب  رس    ركون ل : 

 لألص  للا لبعقيس عليه  لبعهعا  عليه . -1

 لبفلب للا لبعقيس  لبعهعا  . -2

 سين لألص  للبفلب. لب ل  لل  لبأوم  -3

 لبهكم. -4

 قااا  لبلااياط  "بلقيااوب  رس اا   ركااون:  صاا  للااا لبعقاايس عليااه، لهاالب للااا  

لبعقيس لثكم لعل  جوم ا . قاو  لسان لألنااوري: لذباك مثا   ن تلكاب قيوخاوً ها  لبد با  

عل  رها  ماو بام  لام هوعلاه هتقاا :  لخام  ُخاند لبف ا  إبياه مقادموً علياه هاجاب  ن  كاان 

قيوخوً عل  لبفوع ، هوألص  لا لبفوع ، للبفالب لاا ماو بام  لام هوعلاه، للبهكام  ملهاعوً 

لا لبله ، للب ل  لبأوم ا  لا  لإلخانود للألصا  ها  لبلها   ن  كاان بألصا  لبااي لاا 

لبفوع  ، لإنعو  ُجالي علا  لبفالب لبااي لاا ماو بام  لاّم هوعلاه سوب لا  لبأوم ا  لبتا  لا  

 .3لإلخنود"

 حا األصل الرابع: االستص

 ُ دّ لختصهوب لبهو  من لألدب  لبع تالة ه  لبنها إ   نه  يا فنو، لبام  تهادث  

عناااه لب لعاااوء لماااننم لألنااااوري كثياااللً، ههاااو  ل ختصاااهوب  ّن لألصااا  هااا  لألخاااعوء 

لإلعللب، لثو  ل ختصاهوب  ن لألصا  ها  لأله او  لباناوء،  قاا  لألنااوري "لعلام  ن 

ة، للبعللد سه لختصهوب ثاو  لألصا  ها  لألخاعوء لختصهوب لبهو  من لألدب  لبع تال

، ل قااااا  4لااااا لإلعااااللب، للختصااااهوب ثااااو   لألصاااا  هاااا  لأله ااااو  للااااا لبانااااوء"

 .5"للختصهوب لبهو  من  ي ف لألدب ، لبنال    أاز لبتعلك سه مو لجد لنو  دبي "

 العلة النحوية: -

                                                             
 .360: 1 لبحصوةد  1

 .70: ل قتلل    2

 .71: ل قتلل   3

 .141: لإلغللب ه  جد  لإلعللب  4

 .142: لإلغللب ه  جد  لإلعللب  5
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لبنها ا  هلااف نااج  لبعو كونت لب ل  لبنها   تلغ  ثي لً للخ وً ه  لبحوهوب  

 لبهد ي عننو ه  مو سق  من لال لبتعنيد.

ن لم  ّن لبنها لب لس  ه  سدل ته كون سليطوً بم   تعد عل  لب ل  لمو صوثانو مان  

هللف  بم  كن ألل  ذبك لب صل ِعْلمو سنو. هالز عاد هللا سن  س  إخاهوق، كاأل  مان نلاب 

ون مان س ادلم عااد هللا سان  سا  إخاهوق إبيه م له  لب ل  كعو ذكال ذباك لسان خاو  "ثام كا

. لكون به مهولرة ب دد من 1لبهضلم ، لكون  ّل  من س ج لبنها، لمدّ لبقيوب للب ل "

،  قاا  لبادكتار ماوزن 2لبل للء ب ّ  من  سلزلم لبفلزدق، لكيفي  تحطئته س ض ش لل

 ً سوبقيااوب  لبعااور  "للساان  سا  إخااهوق علا  مااو  اادل كااون  ناتم سوبت لياا ، كعاو كااون ماب او

 ".3لطلد لبقالعد

ل عث  لبحلي  سن  ثعد لبقع  ه  لبت لي  لبنهاي لبت ليع ،  قاا  لسان جنا  "خايد  

، لقاد لخاتطوب لبحليا  سفطنتاه لذكوةاه لبهااود  ن 4قاماه لكوشاف قناوب لبقياوب ها  علعاه"

 لتناط ذبك من كو  لب لب للا غو   مو  هتوجه لبعت لم،  قا  لب جوج  "لذكل س ض 

خئ  عن لب ل  لبت    ت  سنو ها  لبنهاا، هقيا   -رثعه هللا  - ّن لبحلي  سن  ثعد  شياخنو

به: عان لب الب  خااتنو    لختلعتناو مان نفلاك: هقاو : إن لب الب نطقات علا  خاأيتنو 

لطاوعنو. لعلهت مالق  كومنو، لقو  ه  عقابنو علله، لإن بم  نق  عننو، للعتللت  ناو 

مناه. هاإن  كان  صاات لب لا  هناا لبااي لبتعلات. لإن تكان سعو عندي  نّاه علا  بعاو عللتاه 

لناو  علاا  باه هعثلاا  ها  ذبااك مثا  رجاا  ثكايم دخاا  دلرلً مهكعا  لبانااوء؛ عأياا  لباانظم 

للألقلااو ، لقااد صااّهت عناادل ثكعاا  سونينااو، سااوبحال لبصااودق  ل سااوبالللين لباليااه  

و : إنعاو ه ا  لاال عو لقف لال لبلج  ها  لبادلر علا  شا ء منناو قالّ للبهأج لبوةه ، هكُ 

لكال ب ل  كال لكال، لبلاب كال لكال. خنهت به لخطلب ساوبه مهتعل  بابك، هأوة   ن 

 كان لبهكيم لباون  بلدلر ه   ذباك بل لا  لبتا  ذكللاو لاال لبااي دخا  لبادلر، لجاوة   ن 

 كان ه له بغيل تلاك لب لا ، إ  معاو ذكالل لاال لبلجا  مهتعا   ن  كاان علا  باابك، هاإن 

غيلي عل  بعاو عللتاه مان لبنهاا لاا  بيام معاو ذكلتاه ساوبع لا  هلياأب سناو". للاال خنن ب

 .5هللا عليه"    ملتقيم، لإنصوف من لبحلي  رثعكو

لكتوب خياا ه مل ء سوبعهولرلب سينه لسين لبحلي  م تعدلً عل  لبت لي  لبت ليعا   

، هنعاو ها  عليانعو مهولب  مننعو ه  سلط لبعودة لبلغا   ثت   لن  تقل ب لال لب لام 

                                                             
 .14 -31: طاقوب هها  لبل للء  1
 .33-31 : طاقوب لبنها ين للبلغا ين  2
 .41لبنها لب لس    3
 .361: 1 دلبحصوة  4
 .66-65: لإل ضو  ه  عل  لبنها  5
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لال لب ل   قلب إب  لبعننج لباصف  لباي تعي  إبياه لبدرلخاوب لبهد ثا ،  قاا  لبادكتار 

مهعاد نهل  "ل كود كتوب خياا ه كله  قا  عل  لب ل ، لمو  ألي مـن ثالر سينه لسين 

 ختوذل لبحليا   ااد  غوبااوً سوبلادل  عان لب لا ، بكان لاال لب لا    ت ادل  ن تكاان تفلايللً 

"، ل قاا  لبادكتار خليا  ععاو لل "لبيات لألمال قاد تاقاف علا  كتاوب 1ماوشللً بلظاللل

 . 2خياا ه لباي   تأد هيه من لبت قيد مو تأدل ه  مدبفوب لبعتأخل ن"

 ه  كتوب خياا ه. بلخن لض سوختصور نعوذج من ت ليوب لبحلي  كعو لرد

ضاوف نهاا:  او عااد لبلاـه  قا  خياا ه "لزعم لبحلي  رثعه هللا  ننم نصااال لبع -1

ا صاال: لل و  خونو للبنكلة ثين قوبال:  و رجوً صوبهوً، ثين طو  لبكو ، كعو ن

 قالك للا س د . لره ال لبعفلد كعو ره ال قاا  لس اد لمايا نعو للثاد، لذباك

 قابك:  و ز د ل و ععلل. لتلكال لبتنا ن ه  لبعفلد كعو تلكال ه  قا .

 

 

  د لبطا   عو  نصاال لبطا  :قلت:  ر  ت قابنم  و ز 

 .3نصب، ألنه صف  بعنصاب" قو : 

 قا  خياا ه "ل ّمو  تون  لبقا  خال ، ه عم لبحلي  رثعه هللا  نّنو كقابك:  تون   -2

 .4لبقا  مكونك، لمو  تون   ثد مكونك، إ   ن ه  خال  م ن  ل ختثنوء"

ليالب   هنام  هضاُ : هقاـو :  قا  خياا ه "لخأبت لبحلي  رثعه هللا عن قابنم:  -3

لبقيااوب لبنصااب، كعااو تقااا :  ياالب لباااي  هضاا ، ألّن   ااو هاا  غياال لبأاا لء 

 .5لل ختفنو  سعن ب  لباي"

 ااادل معااو قوبااه لبحلياا  لبا ااد عاان تكلااف لبفللااف  لبنها اا  لبتاا  جااوءب متااأخلة،  

 هوبحلي  ه  مو ذكل من نصاص  هاول  تفلايل لبظاوللة لبنها ا  ل قيلانو علا  لاوللة

نها    خلى مهولب  منه بتيليل هنم مث  لال لبتللكياب،  قاا  لبادكتار ماوزن لبعااور  

                                                             
 .126:  صا  لبنها لب لس   1

 .35: ه  نها لبلغ  لتللكيانو  2

 .183-182: لبكتوب  3

 .350 -2: لبكتوب  4

 .398- 2: لبكتوب  5
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"لتتصف لال لبت لايوب جعي اوً سكانناو س يادة عان لبفللاف ، قل اا  مان رل  لبلغا  لمان 

 1ثّلنو لباي  نفل من لبقان".

لال ثاو  لبت ليا  ها  لبقالن لبثاون  لبنأالي،  ّماو ها  لبقالن لبثوباي لسهكام تاأثل  

بثقوه  لب لسي  سعو تُلجم من ثقوهوب لألمم لألخلى لخوص  ها  علعا  لبفللاف  للبعنطام ل

 منطم  رخطا  هقد تأثلب لبدرلخوب لب لسي  لمننو لبنها سنال لبعنطم، معو ج   منناو 

قضي  كونت ماي  نقوش طا   سين لب لعاوء لبعهادثين  ثاا  تاأثيل منطام  رخاطا ها  

بعهاول ب شانلة لا  مهولبا  لبادكتار إساللليم سيااام  لبنهاا لب لسا ، ل اادل  ن  كثال ل

مدكار لمو دلر ثابنو من خوف بيس من  لدلهنو تفصي  لال لبحاوف ل عكان لبلجااب 

لبتا  تنولبات قضاي   3لمو صاوثاه مان نقاوش ها  س اض لبكتاب 2إب  مقو  نللل لبعدبف

 لبتأثيل للبتأثل سين علا  لب لسي  لعلا  لألمم لألخلى.

 - ن تأثيل لبعنطم لألرخاط  ها  تقلايعوته لألرس ا   لب لا  لبعود ا  هقد ذلب إب   

تاون ب لسا  لب للب لا  لبغوةيا   ل كثال ماو تاأثل ساه لبنهاا ل -لب ل  لبفوعل   -لب ل  لبصار   

لج  لبصار   للبغوةيا  ها  تناول  لبتللكياب لكيفيا  تاجينناو لهام نظالة منطقيا  سلغات 

 .ا ه من قللن إب  لبقلن لب وشل تقل اوً عظعتنو ه  لبقلن لبللس  لبنألي لمو ت

ل ادل  ن لسن لبلللج من  للة  لبنهوة لبا ن تأثللل سنال لب ل  قد سدل لولللً عناد  

ثد ثه عن عل  لب ل ،  مو ثد ثه عن لب ل  لأللب   ل لب ل  لبت ليعيا  هناا مالهام بعاو جاوء 

ا  لبت  قومات سيناه لساين عن لبحلي  لخياا ه ، لب ّ  تأثلل سوبعنطم قد كون سلاب لبصه

لبفااورلس  ،  قااا  لساان لبلااللج هاا  مقدماا  كتوسااه لألصااا  "للعااتو ب لبنهااا ين علاا  

ياالسين : ياالب مننااو لااا لبعااددي إباا  كااو  لب االب ، كقابنااو: كاا  هوعاا  ملهاااب، 

ليلب آخل  لع  عل  لب ل  ، مث   ن  قاباال: بام صاور لبفوعا  ملهاعاوً للبعف اا  ساه 

هلكات لبياوء للباالل لكاون ماو قالنعاو مفتاثاوً هقلاتاو  بفاوً ، للاال بايس منصاسوً، لبام إذل ت

 كلااانو  ن نااتكلم كعااو تكلعاات لب االب، لإنعااو تلااتحلج منااه ثكعتنااو هاا  لألصااا  لبتاا  

ليا تنو، لتااين سنااو هضا  لااال لبلغا  علاا  غيللاو مان لبلغااوب لقاد لهاال هللا ت اوب  ماان 

 .4لبهكع  سهفظنو لج   هضلنو غيل مدهاب"

معن تهدثال عان لب لا  لبنها ا  ل ثالب آرلرل  لبللس سلز  عو  ننو   لبقلن  ّمو   

هيعن س دل هنا لب جوج  صوثب "لإل ضو  ه  علا  لبنهاا"، هقاد كاون بناال لب اوبم دلر 

                                                             

 .57 :لبنها لب لس   1

  .1948عو   7 نظل، سهي د. إسللليم سيام  مدكار، مأل  مأع  لبلغ  لب لسي  ج  2

-351 :، د.  ثعد محتور ععل، لباهي لبلغاي عند لب لب99 - 85:  نظل نظللب ه  لبتللث لبلغاي لب لس   3
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سااورز هاا  ماهااي لب لاا  سفضاا  لبتلتيااب للبتقلاايم لباااي لعتعاادل هاا  سيوننااو لب اا  عنااالن 

 صاا  إبينااو كتااوب  هعاا  لااال لب نااالن إ  مااو  هاا  تفكياال صااوثاه إذ باام نقلاا لبكتااوب  ُ اادّ 

تلجعت بــه كتب لبتللجم ك ل  لبنهاا ين بقطالب لكتاوب علا  لبنهاا بل جاوج، لكتاوب 

، بـال نُ دّ  1لبعحتور ه  عل  لبنها  سن كيلون لغيللو من لال لبكتب لبت  بم تص  إبينو

ثاه لب لاـ  إبا  ثوثا  كتوب لب جوج  لألل  معو لص  إبينو سنال لب نالن، لقـد قّلام صاو

 قلو : عل  ت ليعي  عل  لبنها لبلاوسم عناد لبحليا  لمان تا اه إبا  لسان لبلاللج ، لعلا  

قيوخي  لل  عل  لب ل ، لعل  جدبي ،  قا  "لعل  لبنها س اد لاـال علا  ثوثا   يالب: 

 عل  ت ليعيّ ، لعل  قيوخي ، لعل  جدبي  نظل  .

  سناو إبا  ت لام كاو  لب الب، ألناو بام نلاع  هأّمو لب ل  لبت ليعي  هن  لبت   تاّصا 

باك ذل، مثاو  نهن ل  غيلنو كّ  كومنو مننو بفظوً ، لإنعو خع نو س ضوً هقلنو عليه نظيال

لاـب هناا ذ نّو بعو خع نو قو  ز د هنا قوةم، لركب هنا رلكاب، علهناو لخام لبفوعا  هقلناو 

عان نظال بلإل عاوء إبياه كفو ا  ذللب، ل ك  هنا آك  لمو  شاه ذبك، للال كثيل جادلً لها  

لً: قلنو : صاتم ز ده  لال لب لم. هعن لال لبناب من لب ل  قابنو إن ز دلً قوةم، إن قي : سمن ن

ن   ز اد. إسأّن: ألنّنو تنصب ل خم لتلها  لبحاال، ألناو كاابك علعناول لن لعاه. لكاباـك قاو

ه مان نااب هناال لماو  شاانقي : بم ره تم ز ادلً: قلناو: ألناه هوعا  لشاتغ  ه لاه ساه هله اه. 

 لبت ليم، لسه ياط كو  لب لب.

هأّمو لب لّ  لبقيوخي  هأن  قو  بعان قاو  نصاات ز ادلً ساأن، ها  قاباه: إن ز ادلً قاوةم:  

رعت لبّم لجب  ن تنصب "إّن" ل خم: هوبأالب ه  ذبك  ن  قا : ألننو ل خالتناو ياو

ب سناو بّعاو ياورعته، هوبعنصاا لبف   لبعت دّي إب  مف ا ، ههعلت عليه هأععلت إععوباه

قُادِّ   ه او  ماوملاّه سوبعف ا  بفظوً، للبعلهاب سنو ملاَّه سوبفوعا  بفظاوً هنا  تلااه ماـن لأل

 مف ابه عل  هوعله، نها يلب  خو  مهعدو لمو  شاه ذبك".

ل ّمو لب ل  لبأدبي  لبنظل   هك  مو  ُ تن  سه ه  سوب "إّن" س د لاال. مثا   ن  قاو :  

  شاوسنت لااال لبهاللف لأله او : لسااأي لأله او  شاانتعالو:  سوبعويااي ،    هعان  ي جنا

 .2لبعلتقالي ،    لبهودث  ه  لبهو ..."

 وثظ  ن ه  لب ل  لبثوني  للبثوبث  ناعوً من لبفللاف  لبنها ا  لبتا  ت تعاد لبعنطام  

ين ه  غيل ماي ه من لبقيوب، هوب جوج ، ثول  ه  لوتين لب لتين  ن  لسط سين لبأعلت

ل خاعي  للبف لياا ، هوخام  إّن  ملاااّه ساوبعف ا  لبعقاادّ ، لخاللاو ملاااه سوبفوعا  لبعاادخل، 

للا قاا و    ناتم كثياللً ساوبع ن  للبعانا ، هع نا  لبأعلا  ل خاعي   حتلاف عاـن لبأعلا  
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لبف لياا  لمانولااو  حتلااف عننااو، هكااون لأللباا   ن ن ااد لااال لبأعلاا   إن لمااو دخلاات عليااه  

  جد دة سدخا  عنصال لب  اودة عليناو.  ماو لبف ليا  هاو تادخ  ها  لاال لخعي ، تهع  د ب

 لبنظو  ألن سنيتنو تحتلف عن ل خعي .

للباي  توس  لبكتاوب  أادل  لايل علا  سياون لب لا  ها  ِجاّ   قلاومه، نهاا: ِبامن كاون  

 باناوء   لإلعللب ها  لألخاعوء دلن لأله او ،   نعاو  خاام لبف ا     ل خام:،   نام  خاام ل

عااللب ل ...، لقااد ثااول  لب جااوج  هاا  لااال لبكتااوب  ن  ضاااط  كااال قاادر معكاان ماان لإل

ا لبقالعد معو تلن  باه ها  ليا  كتاوب ها  لبنهاا خاو ل مان لب لا  للإلخاللف هيناو للا

 كتوب  لبُأعن   لباي شوب ذكلل سين لب لعوء ل كثللل من شلثه.

، إذ لكتعا  لبللسا ن ل ُ د  سا عل  لبفورخ   سلز علعوء لبقيوب للبت لي  ها  لبقال 

عل   د ه لبت لي  للبقيوب، تقا  لبدكتارة من  إبيوب "لثونينم  ساا علا  لبفورخا  لبااي 

، ل نوخب لال لبعقو  عاورته 1تكوم  عندل ثم عند صوثاه لسن جن  ماد  لبت لي  للبقيوب"

، 2لبعلاانارة " خطاائ هاا  خعلااين ملااأب  هاا  لبلغاا  ل   خطاائ هاا  للثاادة ماان لبقيااوب"

عنه تلعيال لسن جن  " ثلب  ّن  سو علّ  قد خطل به للنت ب ماـن علا  لاال لب لام ل قا  

، لآرلء  س  عل  لبفورخ  ماثاث  ه  لبت لي  للبقيوب ه   3ثلي مو لق  بأعي   صهوسنو"

 كتاه  ل مو نقله عنه تلعيال لسن جن .

 لب ااّ  ماان لبعفيااد لنهاان ننااوقش ماهااي لبت لياا   ن ناااكل  ن لنااو  سهثااوً نلاالل 

  د ثلق  منع  ه  لبت لي  لبنهاي  *لبدكتار عاد لبقودر لبعنيلي سيّن هيه  ّن لسن لبارلق

هقد تنول  جّ  ماوثي لال لباوب عل  ملوة  لبنها،  قا  لبدكتار لبعنيلي "لعتعاد لسان 

لبارلق ه  كتوسه تحطيطوً    حتلاف عان تحطايط كتاب لبقالعاد لياعنّه جعيا  لألساالب 

ال لبكتب عودة للال ماو مكناه مان لخات للض  ناـالب لب لا  لبنها ا  لبت  تهتاي علينو ل

 .4جعي نو لمن لإلثوط  سعودة لبت لي "

 ّمااو لب لاام لبعااالز هاا  لااال لبفاان لصااوثب لبفللااف  لبحوصاا  هاا  لبت لياا  هنااا لساان  

جن ، هقد خّد مدبفه لبقيم  لبحصوةد  س دد من لألسالب لبت  تحاد لب لا ، ب اّ  مان 

اي ليا ه ب وقا  علا  لبنهاوة سأصاا  لبفقاه  ل علا  لبعتكلعاين ل سالز  سلزلو لبااوب لبا

عددلً من لبنقوط بيس لنو مأو  باكللو، كابك ذكل عددلً مان لألساالب لبتا  تحاد لب لا  
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مننو: لب ل  لبعاجا  للب ل  لبعأّازة ، لت لض بت ورض لب ل  لسايّن لب لا  لعلا  لب لا ، 

للو من لألساالب  عكان لبلجااب إبياه ها  كتوساه لسوب س نالن: ثكم لبع لا  س لتين، لغي

لبقيم. هوسن جن  سهله لبلغاي لبعللاف  رلد  ن  ايان ثكعا  لب الب ها  كومناو سناال 

لب لاا ،  قااا  "لبلاات تأااد شاايئوً معااو علّاا  سااه لبقااا  لجااال لإلعااللب إ  للباانفس تقالااه، 

 .1"للبهس منطا عل  ل عتللف سه... هأعي  عل  لبنها إذلً مالطئ  بلطاوب

هنا ثلق  ه  رسط لبنها سعودة لهيلة  لبلودبل الز س د ذبك لألناوري ه  لبقلن  

من لبت لي  للبعنطم لخيل شولد عل  ذبك كتوسول  خللر لب لسي ، للإلنصوف ه  ملوة  

لبحوف ،  نوقش هينعو ملوة  لبنها عل  ياء لبت ليا  للبعنطام لبياناون  لبااي  صاان 

ثيل من لبعدبفوب لبنها ا .  ّماو لبكتاوب لبااي تناول  هياه لب لا  ه  هتلة لبع ّا  عليه ه  ك

بعا  "ل "سوبتفصي  لمو   لض بنو مان نقاض هناا كتوساه "لإلغاللب ها  جاد  لإلعاللب

لألدب "، لبيس لنو مأاو  تفصاي  لبقاا  ها  ماو عالض باه مان قضاو و ها  لاال لبكتاوب، 

د من  جلنو، هقد هّصا  ل عكن  ن نقتصل عل  مو  نم لب ل  لبت  نهن سصدد لي  لبتعني

لبقا  هينو هأ لنو يعن  قلاو  لبقياـوب قياوب لب لا ،  قاا  "لعلام  ن قياوب لب لا   هعا  

لبفلب عل  لألص ، سوب ل  لبت  علم علينو لبهكم ه  لألص ، نها مو سينو من ثع  مو بم 

، ثم  فص  س د ذبك س لض لبلللط لبت   أب  ن 2 لم هوعله عل  لبفوع  س ل  لإلخنود"

تتاهل ه  لب ل  لمننو لبطلد ، للب كس شلطو ها  لب لا  ثام  ااين س اض لألماار لبحوصا  

 سوب ل  مننو ت لي  لبهكم س لتين هصوعدلً.

لثينعو  لق  لبقلن لبلودب لوبه  الز عنلمو  ُ ادّ ثاارة ها  لبتفكيال لبنهااي لماو  

ساان صاوثاه مان  صااا  خلجات ساه عاان لبعاأباف مان لبعتااالتل مان كاو  لب االب للاا ل

مضوء لبقلطا  لب وبم لبظوللي لباي رهض كثيللً من لب ل  لبأدبي  للبفللفي  لبت  تفنن 

هينو لبنهوة سقصد إلنور لبقاة ه  لبت لي  لهللف  لب وم  لباي  رلم كول  لبنها لب لس  

لقد رهض لسان مضاوء كثياللً مان لبتعاور ن لب قليا  لبتا    تفياد لبنهاا سا  ت  اـدل ت قيادلً 

ه  لال لبكتوب  ن  ثاف من لبنها مو  لتغن  لبنهاي عنه ل ناه علا  ماو   قا "قصدي

. لقااد لعتعااد لساان مضااوء علاا  لب لااـ  لألُل  لبتاا  سعقتضااولو 3 جع ااال علاا  لبحطااأ هيااه"

 تهقم هنم كو  لب لب، للا  ماو  لللاو لبحليا  لخاياا ه للسان لبلاللج علاو ت ليعيا  ، 

ل  سأنناو بع لها  كاو  لب الب  صاار لبعنعا   قا  لبدكتار مهعد عيد "لتقييد لب ل  لأل

لبت  تقا  سنو لال لب ل   ل س اورة  قلب: إننو لبقالنين لبعلتناط  مان كاو  لب الب لبتا  
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 نتظم سنو لال لبكو  ل صن نطقه،  ل س اورة  خلى: ل  لألقيل  لبنها   لبت  تدخا من 

 .1لبكو  لب لس  لتهكم نطقه"

  رهضه كثيللً مان لألقيلا  للبت لايوب صادللو ها  لقد بقيت دعاة لسن مضوء ه 

 2لبدرلخوب لبلغا   لبع وصلة، لخوص  عند  صهوب لبعننج لباصف .

للمتاادب دعاااة لساان مضااوء هاا  مهورساا  س ااض مظااولل لبت لياا  لبتاا  تقااا  علاا   

لبفللف  لبعهض  لت قيد لبعاودة لبلغا ا  عناد نهاوة لألنادبس لسحوصا  عناد  سا  ثياون ها  

بتاا  رهااض هينااو هكاالة لبت لياا ، ألنّنااو  ياا ف مااو  عكاان  ن   لأااأ إبيااه س ااض آرلةااه ل

 .3لبنهاي

لنقف  خيللً م  لبلياط ، صوثب ل قتلل ، هقد تنول  لبت ليا  ها  لاال لبكتاوب  

متا وً ه  ذبك لألناوري لمكلرلً بكثيل من آرلةه م  تاخ  ه  علض آرلء لب لعوء لبا ن 

آخل  كثل هياه مان ذكاـل لب لا  لعنْليانو علا   ساالب بم تص  إبينو مدبفوتنم، لبه كتوب 

لبنها للا كتوب لبنع ، لقد ثصال لبلاياط  ها  كتاوب ل قتالل  لب لا  لبنها ا  للا  

 . *عل  ه  مأعلنو ت ليعي ، لبيس لنو مأو  ذكللو، ل عكن لبلجاب بنو ه  لال لبكتوب

د لبااااوثثين ب اااّ  مااان لبعفياااد بناااال لبتتاااا  بل لااا  لبنها ااا   ن نااااكل ماااو جاااوء عنااا 

 لبع وصل ن بن لف ماقفنم مننو:

تكااود تأعاا  آرلء لباااوثثين لبع وصاال ن علاا   ن لبت لياا  سعادةااه لأللباا  لبت ليعاا   

لباااي ذكاال عاان لبحلياا  لخااياا ه لماان تا نعااو قااا  غياال ملهاااض؛ ألن لدهااه لصااف 

طم لبظوللة لبلغا   لصفوً  قلب إب  طاي   لبلغ ،  ّمو مو صوثب لبت لي  من هللف  لمن

 ثقلت لبنها لب لسا  لج لات معاو  بّفاه لبنهاوة ماخااعوب   تعاد لبت ليا  لبفللفاـ  لباـاي 

 قا  عل  لبفلييوب لبت  بم  كن بنو  اموً لجاد ه  لبنها لب لس ، س  ل  معو تفنن هيه 

ن مااننم، هيقااا  لباادكتار مناادي لبعح لماا  "ألن لبظاااللل للبنهااوة لسحوصاا  لبعتااأخل

دة، لااا لبلغا ا    تلت صاا  علا   لبت لياا ، لبكان سنااوء ت ليلناو علاا   خاس نظل ااـ  مأالَّ

.  ّمو لبادكتار عااوب ثلان هقاد تتاا  س ادد كثيال مان لألمثلا  ماو 4لباي  دخا عل  لبنهوة"

ثقااو  لبنهاا سعاو    هتوجااه ل حلجاه ععاو  هتوجااه إ هدثاه لبت ليا  لبفللااف  لبعنطقا  مان 

تنقي  لبنها من لب ل  لبثالن  للبثالبي "ثم طوباه،  قا  منتقدلً لال لبت ليوب لدلعيوً إب  
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تنقيتاه ماان لب لاا  لبثااالن  للبثالبااي، لمااو  لينااو؛ هااو نلااتاق  ماان لب لاا  إ  لألللةاا ، لمااو 

 لاننو ؛ معو    دعا إب  تأل ا ،  ل تعها   ل ت ادد ها  لباجاال لإلعللسيا ، ههلاانو مان 

ألننو هوع ،  ل ماتد ... ل ن  -و مث -لب ل  تلك لألللة  لبت  تاين  ن لال لبكلع  ملهاع  

تلك منصاس ؛ ألنّنو مف ا ،  ل خال بكـون...  ل ... ل ن  خلى تنصب مف ا ً ساه، ألنّناو 

صيغ  ماوبغ  من ه  ل مت دّ...   ن  د عل  ذبك شيئوً، منعلاين ماو عادللو مان لب لا  لبتا  

س  هيه ك  لب ناوء،  لعلّت لبنها، ل يوعت لبأند للباقت ه  عاي بفظ  ،   غنوء هيه،

، ل الى لبادكتار مهعاد 1لكون لبالجب تاجيننو إب  إصو  نهاّي مفيد، لعع  مثعال"

عيد س د علض ك  مو  حد لب ل  ت ليعي  لهللفي  لجدبي  لإن مـو جوء ساه لسان مضاوء 

 هقم لبعننج لباصف  هـ  لصف لبظاللل لبلغا   كعو جاوءب ها  علهناو ل جتعاوع ، 

ي  لبت  تقا  عل  لبصن   لكدّ لبالن للا معو تلهضه، طاي   لبلغ  ل لهض لب ل  لبأدب

لبتـ  ت عد إب  لإلهنو  سين لبعتكلم للبلوم ،  قا  "ل ضوف بابك  ن لبت لي  لباصف   ل 

 تفام ما   -"لب ل  لألل " كعو قاو  لسان مضاوء  ل "لب لا  لبت ليعيا " كعاو خاعولو لبنهاوة  

ساكل خالصنو، هاوب لف لبلغااي ل جتعاوع  لاا  لعتاور لبلغ  لوللة لجتعوعي  تاصف

  خوب ك  لصف ه  لبلغ .

هااو  - ل "لبثااالن  للبثالبااي" كعااو خااعولو لساان مضااوء  - مااو ت لياا  لبنهااوة لبغااوة   

 . 2 عكن رسطه سعأتع  ل  تقييدل س لف؛ ألنّه  قا  عل  لبصن  ، ل  تعد عل  لبالن"

 ن نحتم سل ي لبدكتار موزن لبعاور  ب ّ  من لبعفيد لنهن ننوقش آرلء لبعهدثين  

سهكم  ن مدبّفه  تنول  لب ل  من سدل تنو إب  لب صل لبهد ي، إذ إنّه  لى  ن نأخاا سوب لا  

لألل  لنتل  ك  مو    حد  لبنها ل هقم لبغو   منه للا  لبت لايم ،  قاا  "...  ن لب لا  

لبنها من ت لايم ليااط بللغا  ، بيلت  مللً  زموً بنو دلموً ، هلنكتف مننو سعو  هقم غو   

لبنتل  لإلبهو  ه  لبلدل  عننو، إذ بيس ل طللد من شأننو مو دلمت ه  مهيط لبلغا  ؛ 

ألنّنو تكان ه  لال لبعهيط عل  غيل مو تكان علياه ها  ميادلن لب قا  لمنطقاه. إن لب لا  

بايس لب لا  ه  لبلغ  تا  بلغ  نفلنو، للبلغ  ملك لبعأتعا  ، للبعأتعا  ها  تطاار دلةام، ل

 بللااالذلبلغا ا  سناات لبعنطام لبثوساات لباااي     الف إ  ل طااللد هاا  لبهكام، ل   تاال  

 3خايوً".

لنهن نعي  إب  مو ذلب إبيه لبقدموء لمن تا نم مان لبعهادثين إبا  لعتعاود لب لا   

لبت ليعي  كعو لردب عندلم دلن ثوج  إب  لبتأل   للبتكلف لباي علف سوبنهـا لب لس  

                                                             
 .196-195: للبهد يلبلغ  للبنها سين لبقد م   1

 .147:  صا  لبنها لب لس   2

 .163: لبنها لب لس   3
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. لقد سيّن لباوثاي دلخا  لباهاي هلاودن كثيال مان لبتاأل وب مللث  عصارل لبعحتلف ه  

 لبت  ت ددب ه  ماياعوب لبعنصاسوب ه  لبنها لب لس  عند لبلي .

لقد  علينو صفهوً عن ذكل  مثل  من لبحوهوب لبنها   لت ليوتنو عند لبلي   

     كاان ذكللاو لناو ألن ملاوة  لباهاي تادلر ها  يااء لاال لبحوهاوب، ثتا ؛َن لً نظل

 ماي  تكللر.
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 المسألة األولى

 حــد المفعــو  به

 

  قا  لبلي :" للألقلب ها  رخام لبعف اا  ساه  ن  قاو : لاا ماو  صان  ن   اَّال

 .334: 1عنه سوخم مف ا  غيل مقيَّد مصاف من عومله لبعثات  ل لبعأ ا  مثاتوً"

 لبند ثدّ لبعف ا  سه:ذكل لبلي  ه  لال 

ن غيالل هقد ذكل لبنهوة لصفوً بلعف ا  سه دلن تهد د ت ل ف، لماننم مان هاّلق سيناه لساي

 من لبعفوعي  لإبيك لبتفصي :

لصااف خااياا ه لبعف ااا  سااه سقابااه "لااال سااوب لبفوعاا  لباااي  ت اادلل ه لااه إبااا  

  هاا  ذلااب، مف ا .لذبااك قابااك: ياالب عاااد هللا ز اادل. ه اااد هللا لرتفاا  لننااو كعااو لرتفاا

لشغلت يلب سه كعو شغلت سه ذلب, للنتصب ز د ألنّه مف ا  ت دّى إبيه ه   لبفوع  

"1 

ل قا  لب محللى:" لبعف ا  سه: لا لباي  ق  عليه ه ا  لبفوعا  ها  مثا  قاباك 

 2يلب ز د ععلل لسلغت لبالد"

لعلّم لسن لبهوجب عل  ند لب محللى قوةوً:"  رلد ساوباقاب لبت لام لبع نااي 

عف ا    لألمل لبهّلِ , إذ بيس ك  لأله و  لبعت د   للق   عل  مف ابنو ثلاوً كقاباك: بل

علعاات ز اادلً, ل ردتااه, لشااوهنته لخوطاتااه, لمااو  شاااه ذبااك. للبت لاام لبع ناااي لااا لباااي 

 3 لع  لبأعي  هاجب ثعله عليه..."

  ّمو لسن   يش هقد خاوبف لب محلالى ها  نصاه لبلاوسم عان لبعف اا  ساه, هت قّااه

قوةوً:" قد تقدّ  لبقا  إن لبعصدر لا لبعف ا  ه  لبهقيق  هإذل قلات: قاو  ز اد له ا  ز اد 

قيوموً كونو ه  لبع ن  خالء    تلى  ن لبقوة  إذل قو  من ه   لال لبقيو  هتقا  ز د ه لاه, 

للبعف ا  سه بيس كابك,    تلى  نك إذل قلت: يلست ز دلً بام  صان ت ايالل ساأن تقاا  

لً, ألن ز دلً بيس معو تف له  نات إنعاو  ثللات لبضالب ساه للاا لبعصادر, للاال ه لت ز د

 4م ن  قابه" لا لباي  ق  عليه ه   لبفوع "

                                                             
 .34: 1لبكتوب   1

 34لبعفص :   2

 .244: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    3

 .124: 1شل  لبعفص    4



38 

 

" ل قاو  لب   لال لبت قيب لباي قوبه سه لسن   يش قد خاقه إبيه لبعأوش  ,  قا :

در بم قيد لبعف ا  سه سوباوء, ل طلم لبعصادر نهاا: يالب يالسوً: للبأاالب: إن لبعصا

 مف ا  ثقيق  بك؛ ألنك  نت لباي تهدثه لتاجدل س د  ن بم  كن.

لبيس كابك ز د لمو جلى مأللل, ألنه بيس مف ا ً بك لإنعو لا مف ا  هلل عاّ  

 1لجّ , إ   نّك  ثدثت ه وً ل لق ته سه, هلنال قيّد سوباوء"

 ل قااا  لبألجااون :" لبعف ااا  سااه للااا مااو لقاا  عليااه ه اا  لبفوعاا  غياال للخااط 

 2ثلف لبأل"

لثدل لبفوكن  :"لا  ي شئ"لق  عليه ه   لبفوع " كضلست ز ادلً, هحالج سقيا  

لبعفوعي , إذ لبعف ا  لبعطلم نفس لبف   لبالق ..... للبعللد ساقاب لبف   عليه ت لقاه ساه 

ماان غياال للخااط , سهيااي     قاا  إ  سااه, هاادخ  نهااا:  لجاادب ياالسوً, لمااو ياالست 

 3لععلل, معو د  عل  مفوعل ." ز دلً,لخلج نها: تضورب ز د

  تضن من لال لبنصاص مقورن  سعو قوبه لبلي :

 بم  اكل ه  لبنصاص مو  ليل إب   ن لبعف ا  سه لخم مف ا . -1

قااا  س ااض لبنهااوة  ن لبعف ااا  سااه  صااله مف ااا  مطلم,هيااه س ااد, ألن لبعف ااا   -2

 قوً .لنطو لبعطلم قد  أت  من غيل لبعت دى نها:خور مهعد خيللً, لنطلم لبعتلوسم
 4 قا  لبكفاي:" للبعف ا  سه لا لبفورق سين لبوز  للبعت دي"

إيوه  إب   ن لبعف ا  سه قد  أت  مصدرلً مدل ً نها: علعات  نّاك ملاوهل للاال  

دل ً ه  لبعف ا  لبعطلم, ألنه ه  لألص  مصدر, للبعصدر    أت  مفلدل لما ن   كا

 وهل. للبع ن  للثد. نها: علعت علعوً  نك مل

للباي  ادل بلاوثي  ن لبعف ا  ساه ساوب نهااي  كاان لألصا  هياه ل خاعي   اأت  

َِ مت د خالًء لق  عليه ه ا  لبفوعا  نهاا: يالست ز ادلً  ل بام  قا   َل َل منصاسوً من ه  ل

نها: بم  يلب ز دلً,  قا  لبألجون ," هوبعف ا  سه خوص ألنه    كان بلف ا  لباوز  

 5ف   لبعت دى نها: يلست ز دلً"نها: هحلج ز د, إنعو  كان بل

ل قاااا    ضاااوً:" لبعف اااا  ساااه: للاااا لخااام لقااا  علياااه ه ااا  لبفوعااا  إماااو إ أوساااوً  

نها:يلست ز دلً هضلست" ه   لهوع . لز دلً مف ا  سه لق  عليه ه   لبفوع  إ أوساوً, 

                                                             
 126شل  عيان لإلعللب:  1
 241لبت ل فوب:  2
 242-241شل  لبهدلد لبنها  :  3
 808لبكليوب:  4
 66لبنها:لبأع  ه    5
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ل مااو خاالاوً نهااا: مااو ياالست ز اادلً, هعااو: ثاالف نفاا    لياالست: ه اا  لهوعاا   ل ز ااد: 

 1لق  عليه ه   لبفوع  خلاوً"مف ا  سه 

                                                             
 311لب الم  لبعئ :  1
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 المسألة الثانية

 حـــــد التـرخــيـــم

 

 قا  لبلي  :" هإن  ردنو لبهد لبلوم  بأعي   قلومه  لبتلخيم  قلنو: لاا ثااف  

 اد  خال س خل لبكلع  لعتاوطاوً جاالزلً هيحالج مناه ثااف لبتناا ن للبهلكا  لهقاوً, ألننعاو 

ور لألخيال مان نهاا: س لااك, ألن لبعهاالف صالبكلع , ل دخ  هيه ثاف لبتاوء, للبأا ء 

  إذ  خل لبكلع , سد ب  ت وقب لإلعللب عليه ل حلج مناه ثااف لبياوء مان نهاا:  او غاو

ناه ملبعضوف إبيه بيس آخل لبكلعا ,    تالى إبا   ن ماارد لإلعاللب ماو قالاه؛ ل حالج 

, ألن لبهااف   ب لاا  ل عتااوط ل حاالج   ضاو ثاااف     لبهااف ها  سااوب عصاوً لقااوضل

 .393: 1نها:  د لد  ألنّه للجب" 

ذكل لبلي  ه  لال لبند ت ل فاوً بهاد لبتالخيم. لقاا  تاياين آرلء لبنهاوة ها   

ْ نِا  ها  لبت ل اف  لض آرلء عاسيون مولي  لبتلخيم,  اد لباوثي  ن  ليل إب   نّه غيل من

 لبنهوة ه  مو  لخم ألّن س ض ملوة  لباهي قد تنولبت مث  لال لبحوف:

خيم ه  لبلغ : لبتليين,  قو : كو  رخيم,  ي رقيم, للبلخيم: لبهلن لبكاو , لرخام: لبتل

 1لبكو  للبصاب لرخم رخوم  هنا رخيم:  ن لخن 

 قا  خياا ه:" للبتلخيم ثاف  للخل لألخعوء لبعفالدة تحفيفاوً, كعاو ثااهال غيال  

 2ذبك من كومنم تحفيفوً..."

   .3دلء"ل قا  لبلمون :"ثاف آخل ل خم بلن 

ل قااا  لب جااوج :" لبتاالخيم ثاااف  للخاال لألخااعوء لألعااو  هاا  لبناادلء خوصاا  

 لهيه نظل؛ ألّن غيل لألعو   لخم نها: خفلج , شول, جور  .4تحفيفوً"

ل قا  لبصيعلي:" لعلم  ن لبتلخيم ثاف  للخل لألخعوء لألعاو  لبعفالدة, ل   

 5ضطل شوعل هيلخم ه  غيل لبندلء..." كان إ  ه  لبندلء؛ ألنّه ماي  تغييل إ   ن  

 6ل قا  لبألجون :" لبتلخيم ثاف آخل ل خم تحفيفوً" 

                                                             
 لبللون: رخم  1

 240-239: 2لبكتوب   2

 71لبهدلد:   3

 168لبأع :   4

 366: 1لبتاصلة للبتاكلة   5

 58لبت ل فوب:   6
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ل  لهااااه  صااااهوب لبهاااادلد كوبفااااوكن :" ثاااااف س ااااض لبكلعاااا  علاااا  لجااااه  

ثاام  اياان ذبااك قااوةو:" ثاااف س ااض لبكلعاا  ثقيقاا  كااون ذبااك لبااا ض  ل 1محصاااص"

مناودى هاال لبتاوء مناه  مأوزلً عل  لجه محصاص عناد لبنهاوة, لاا  ن لبعالخم إن كاون

 .سق   ن نليل إب  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن عن لبتلخيم. 2 لخم مطلقوً........"

هيظنل  ن لبدكتار إسللليم لبلومللة , قد خوبف من خاقه من لبنهوة ها  ت ل اف  

بغتاه للبتلخيم, هأاوءب محوبفتاه مانيا  علا   ن لبتالخيم  كاود  كاان خوصاوً سلغا  لبلا ل 

لته, لماو ليا ه لبنهاوة مان ت ل فاوب كاالب لاال لبعايااب     ادل  ن  كاان ليللر

و  الء نها: ملأب  ثونا   لقتضتنو بغ  لبل ل.  قا :" لبتلخيم: ثاف  للخل لبكلم ه  لبند

 ً      غيالخ و للألص   و خ ود" لإذل كون لبعنودى مدنثو سوبنوء جاوز تلخيعاه مطلقاو علعاو

 علم .

للياا ال بااه ثاادلدلً. للباااي د  عليااه ل خااتقللء  ن  لقااد هصاالال لبقااا  هاا  لااال 

لبتلخيم  كود  كان محتصوً سوبل ل,لعل  لال هنا  مل لقتضاته بغا  لبلا ل لياللرته, 

غيل  ّن لبهدلد للبلللط لبتا  ليا نو لبنهاوة تحالج لاال لبعايااب عان كاناه ملاأب  

ثالف لب اين  ثونا   لقتضتنو بغ  لبل ل, لمن ذبك  ن لبهلف لألخل  هااف ل تاا  ذباك

قاله إن كون زلةدلً رلس اوً هصاوعدلً نهاا: عثعاون لمنصاار لملاكين هنقاا :  او عاثم, ل او 

بام  أا   -مند ل و ملك" هإن كون غيل زلةد كعحتور,  ل غيل بين  لغيال رلسا  كعأياد

ثاهه هتقا :"  و محتو, ل و قعط , ل و مأ " ه : محتور لقعاط لمأياد.......  قاا : لاال 

يم لبعنودى تأ   من لبعايااب شايئو كاياللً, للبااي ن لهاه  ن لب لسيا  لألثال  ه  تلخ

خلت من" مأ   ي مأيد, لمند,  ي منصار, لثع ,  ي ثعاد" لقد ر  نو  ن ماو جاوء 

ملخعوً لرد ه  لبل ل للال  قاى لبل ي  ن بلل ل بغ  خوص  سلاب من لبازن للبقياد 

 3دبي  عل   ن لال لبلغ  خوص "لبل ل   لألخلى, ل ن ملأب  لبضللةل لبل ل   ل  

لمااو ذلاااب إبيااه لبااادكتار لبلاااومللة   هعاا  لجنااا  نظااال لسحوصاا  هااا  س اااض 

لألخعوء كعند لثع  لمأا   غيال محتصا  سلا ل,  ماو ماو لدعاول مان  ناه خاوص سلغاه 

 ن لبغالضلبل ل, هإن كون مو قوبه صهيهوً هإن لبقيع  لبد بي  بلتلخيم  أاب  ن تاقا  أل

 خعوً. قا  ساجاد ل خم مل

للباااي  ااادل  بلاوثااي  ن لب وقاا  سااين لبع ناا  لبلغاااي لل صااطوث  لليااه  

هااوبتلخيم تلااني  لبنطاام سو خاام بلتحفيااف للااا مااو نااد عليااه لبنهااوة  قااا  لب جااوج :" 

                                                             
 80ثدلد لبنها:   1

 348-347 :لبنها  شل  لبهدلد   2

 117-126لبنها لب لس :  3



42 

 

. إياوه  إبا  ذباك هاإّن 1لبتلخيم ثاف  للخل لألخعوء لألعو  ه  لبندلء خوصا  تحفيفاوً"

 2وخم بم تكن ماجادة قا  تلخيم ل خم"لبتلخيم هيه تهلي  لتهلين لتلا ن ب

 

                                                             
  .168لبأع :  1

 400 لبحوهوب لبنها  :لبيعن من  ماقف نهوة   2
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 المسألة الثالثة

 فيــه حــد المفعـــــــو 

 

 قا  لبلي :" ... لنها:  ا  لبأع   ه  قابك: خلجت ه   ا  لبأع  , دلخا   

ل, دّ مان جالّ ه  لال لبهدَّ, لبنال قو  س د: لشلط نصاه: تقد لل سفا , ل ماوّ إذل لنال هوسا

لبقاااا , هاااإنّنم    طلقاااان لبعف اااا  هياااه إ  علااا  لبعنصااااب للاااال خاااوف لصاااطو  

: 1ر"ستقد ل"ه ", هوأللب   ن  قو : لا لبعقدر سفا  زماون  ل مكاون ه ا  ها  ه ا  مااكا

487. 

ذكل لبلي  لبحوف ه  ثد لبعف اا  هياه  لبظاللف  هقاد هصا  لبنهاوة ت ل فاه  

 لتاو نت لال لبت ل فوب, لإبيك تفصي  لبحوف:

به لصفوً لبم  هدل تهد دلً م ينوً,  قا :" لال سوب لقااب لألخاعوء  هلياا ه  عط  

لللهوً لتصهين لبلفظ عل  لبع ن , هعن ذبك قابك: مت   لور عيه: للا  أ لاه للهاوً 

هيقا : لبيا   ل غدلً،  ل س د غدل  ل  ا  لبأع  ، لتقا : مت  خيل عليه: هيقا :  مس  ل 

كاون لبلايل ها  خاوع  دلن خاوةل خاوعوب لبياا   ل  ّل  من  مس ,هيكان للهوً عل   نّه 

ثين دلن خوةل  ثيون لبيا . ل كان   ضوً عل   نّه  كان لبليل ها  لبياا  كلِّاه, ألنّاك قاد 

 .1تقا :  ليل عليه ه  لبيا  ل لور عليه ه   ا  لبأع  , للبليل كون هيه كلّه"

 نّااه لاالف   قااا  لساان لبّلااّللج:" هعااو نصااب ماان  خااعوء لب مااون هونتصااوسه علاا  

لت تالل سهلف لبظلف,  عن "ها " هيهلان م اه هتقاا : قعات لبياا  لقعات ها  لبياا , 

هأنت تل د م ن  "ه " لإن بم تاكللو, لبابك خعيت  إذل نصات  لللهوً, ألنّناو قومات 

مقو "ه "    تلى  نّك إذل قلت: قعت لبيا , ثم قي  بك:  كّ  لبيا  عان لبياا  قلات: قعات 

لبأع اا , ل ااا  لألثااد للبليلاا , لبيلاا  لبلااات, لمااو  شاااه ذبااك, لكااابك: هيااه, لكااابك:  ااا  

 2نكللتنو, نها قابك: قعت  اموً, لخوع  لبيل , لعليوً, لعلي , لصاوثوً لملوًء"

ل ّمااو لبصاايعلي هقااد دلخاا  سااين سااوسين نهااا ين هاا  ت ل ااف لبعف ااا  هيااه لألل   

ن:  ثاادلعو: لبهااو , للآلخاال: لبهاو , للألخاال لبظاالف,  قاا :" ل ّمااو لبعف ااا  هيااه هلايئو

ْلايِه, للبظالف نهاا: ز اد  لبظلف, هوبهو  كقابك: ذلب ز د موشيو,  ي ذلب ه  ثو  من

                                                             
 .216: 1لبكتوب   1
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ك,  ي ز د ه   مومك,  ي ه  لال لبعكون, لكابك صعت  اا  لبحعايس,  ي ها   اا    مومن

 1لبحعيس"

ل مااو  سااا لباقااوء لب كااالي للساان   اايش هقااد كوناات بنعااو هللااف  خوصاا  هاا  تأل اا   

 ظلف سف , ل عكن  ن نقتاس مو جوء عندلعو عل  لبنها لبتوب :لب

ُلنن هيه إلنور    قا   سا لباقوء:" للباي  طلم عليه  لبظلف  عند لبنها يّن. مو ثن

 ه  , لبيلت ه  بفظه, ألّن لبهلف لبعاياب بع ن  لبظلهي   ه  , هإذل بم تكان, لدّ  

نّه بم  تضّعن م ن   ه  , سدبي  صه  ل خم علينو صور ملعَّ  سنو. لبم  ان لبظلف, أل

لنارلاو م اه, لباا كاون متضاعنوً م نولاو بام  صاّن إلنورلاو م اه, كعاو    صاّن لناار 

 2لبنع ة م    ن لكيف لإنّعو ثاهت  ه   بل لم سنو"

ل قا  لسن   يش:" إنّعو ه  مهاله  من لبلفظ بضلب من لبتحفيف هن  ه  ثكم  

لنار ه  م ه, ل   أاز لنار لبنع ة م  من لكم ه  لبعنطاق سه    تلى  نّه  أاز 

ل ختفنو  هو  قو  من ل   كم, لذبك من قا   ّن من لكم بعو تضعنوً م ن  لبنعا ة صاور 

كوبعلااتعلين علينااو هظنااار لبنعاا ة ثينئااا كااوبتكللر لباايس كااابك لبظاالف هااإن لبظلهياا  

تضعن بلهلف لغيل مفنام  من تقد ل ه  لبابك  صن لنارلو هوعلف لبفلق سين لبع

 3لبعتضعن به سعو ذكلته"

 ّمو لبكاهياان هقاد لهتلقاال عان لباصال ين ها  تلاعي  لبظاللف، هنام  لاتحدمان  

مصطلن  ل تلعي  لبصفوب  ل لبعهاو  ساد  لبظالف,  قاا  لألنااوري:" خاع  لبكاهياان 

 , ل قا   سا ثيون:" س   لعيه لبفللء ل صاهوسه4لبظللف "مهو " بهلا  لألشيوء هينو"

 5مهوً, للبكلوة   لع  لبظللف صفوب"

لقااد ر ى  سااا ثيااون  ن لااال لبتلااعي    تغياال مفنااا  لباااوب, إذل   ملااوث  هاا   

  6ل صطو "

لنق  لألزلالي  ّن لبكااهيين  قاباان إن لبظالف ملااه ساوبعف ا  إذل لبعف اا     

 7 طلم إ  عل  لبعف ا  سه"

                                                             
 .255: 1لبتاصلة للبتاكلة   1

 271 :1لبلاوب   2
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بظلف مف ا ً هيه لصف  ل قو  مهاو  سينعو  فنم من كو  لبكنغلللي  ن تلعي  ل 

  1من إصطو  لبكاهيين

لب ّ  من لبعنوخب  ن نليل إب  مو جوء عند  صهوب لبهدلد للبت ل فوب بع له   

 مولي  لبعف ا  هيه ثت  تتضن صارته:

 2 قا  لبألجون :" لبعف ا  هيه مو ه   هيه ماكار بفظوً  ل تقد للً" 

: ماو ذكال هضال  ألجا   مال لقا  هياه مان لخام ل قا  لبفوكن :" ثد لبعف اا  هياه 

 3زمون مطلقوً  ل مكون مانم,  ل مودته مودة عومل "

للخااتكعو ً بتهد ااد مولياا  لبظاالف  لبعف ااا  هيااه , ناالى  ن ناااكل مااو جااوء عنااد  

 لباوثثين لبع وصل ن بن لف ماقفنم معو قوبه لبنهوة لبلوسقان.

لبنهاوة مان لبتلاعي  ساوبظللف هوبدكتار مندي لبعح لم  بم  لتض مو جوء عند  

 ل لبعف ا  هيه, س  لا لبعكن  سه عن لب مون للبعكون, للليفته ه  لبكاو  سياون لبعكاون 

 ل لب مون لباي تّم هيه إثدلث لبف  ,  قا :" للبعكن  سه عن لبعكون للب ماون: للليفتاه 

لث لبف اا , ها  لبكااو  سياون لبعكااون لباااي  ثادث هيااه لبف اا ,  ل لب ماون لباااي تاام هياه إثااد

كقابنو: لقفت  مو  لبعل اب لبكايال, لجللات خلاف لبااوب, لر  ات لبناو  ساين لبلاهوب, 

وجلاووا أبلاهم عشلاًو لكقابنو: زرتك يهً , ل قعت ه  لبل وض عوماوً, لقاباه ت اوب  

هأمااو , لخلااف, لسااين كنو ااوب عاان لألمكناا  لبتاا  ثاادث هينااو لبف اا  للبضااه ,  4يبكللون

للب ااو , للب لااوء: كنو ااوب عاان لألزمناا  لبتاا  تاام هينااو إثاادلث لبف اا , للاا  لبتاا  خااّعيت 

لللهوً لمف ا ً هينو, لقد تأنانو مثا  لاال لبتلاعي , ألنّناو تلاعي  عقليا ,   مأاو  بعثلناو 

 5ه  لباهي لبلغاي"

 كتار لبعح لم   هتوج إب  منوقل  لهم لألت :لمو قوبه لبد

 يه.إّن مو قوبه هيه محوبف  بعو  جع  عليه جعنار لبنهوة ه  تهد د لبعف ا  ه -1

  هاقد تلد تللكيب لبعف ا  هيه سدلن ه   نهاا: لبصاوة عصالل ًجوم ا و هاو ه ا   -2

 لبأعل   عكن إثدلث لبظلف عصللً هيه.
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عو بمللده   لبعح لم  قد  تاودر إب  لبالن  نّنوإن لبكنو وب لبت  نودى سنو لبدكتار  -3

 قوبه لبنهوة ه  كنو وب لب دد نها: كم, لكال لكال ...

ل مااوّ لباادكتار عاااض لبقااازي هياالى  ّن بلعصااطلن تطااارلً عنااد لبعتااأخل ن عاان 

خياا ه للبكلوة  .... هقاد ر لل صال  ساين لبعفوعيا  للبعف اا  هياه هاأبهقال سناو بتضاعنه 

:" ثت  لنتق  إب    دي لبعتأخل ن من لباصل ين ر لل لبصل  سينه لسين م ن   ه    قا 

 .1سقي  لبعفوعي  ه اللل عنه سوصطو   لبعف ا  هيه  بتضعنه م ن   ه  . لل  لعوء"

للباااي  ااادل بلاوثااي معااو خااام عليااه عاان لبنهااوة لبقاادموء لمااو قوبااه لباااوثثان  

 لبظلهيا    ل خاعي   ل لبف ليا   فيادلبعهدثان  ّن لبعف ا  هياه  م نا    ادخ  علا  لبأعلا

 لب موني   ل لبعكوني  ل لتاط سأص  لبأعل  ل  ثوج  تدعا إب  تقد ل  ه  .

ن هفاا  لبأعلاا  ل خااعي  نهااا: ز ااد للقااف  مااو  لبلاايورة. هأمااو  لبلاايورة لاالف مكااو

هعااد مماالتاط سوبأعلاا  ل خااعي  بيفيااد م ناا  لبظلهياا . لهاا  لبأعلاا  لبف لياا  نهااا: خااوهل 

 هـ  عصللً  للف زمون  اين لقت خفل مهعد. عصللً.

                                                             
 .142-141لبعصطلن لبنهاي:   1
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 لبعلأب  لبللس  

 ثــــــد لبتها ــــــل

 

اْد  ل    قا  لبلي :" ليوسط لال لباوب  ن تقا : ك  مهاّر م عا  ألثار  ل س ِّ

ة,  أاب شاننعو ماكار س دل مو لا لبعهاّر منه إمو سالل لب طف  ل سعن لوللة  ل مقدر

 .480: 1إيعور عومله..."

ذكاال لبلياا  هاا  لااال لبااند خوهااوً ثااا  مولياا   لبتهااا ل  هكعااو لااا م لااا   ّن  

 لبنهوة ل صهوب لبهدلد لبنها   قد تطلقال بنال لبعاهي, للبيك لبتفصي  

 ل ً لبنهوة: هقد ذلب خياا ه إب  رسطه سوبنن ,  قا :" ل ّمو لبنّن  هإنّه لبتها ل, 

, للب يتاه  ن  قالب لبأادلر كقابك: لألخد لألخد, للبأادلرن لبأادلرن , لإنعاو ننن صاا ن لبصاا ن

 . 1لبعحاف لبعوة ,  ل  قلب لألخد.  ل  اطئ لبصا "

ل قا  لسن لبهوجاب:" لبللسا   ل قصاد معاو نصاب علا  إياعور ه ا   لبتهاا ل, 

للا يعيل منفص  م عا  ستقد ل: لتّم تها للً مّعو س دل,  ل ذكال لبعهاار مناه مكالرلً, 

." مث : إ و  للألخد, لإ و   2 ن تهاف للبطل من لبطل من

ل قا   سا ثيون:" للبلوة  ه  لبتها ل  ن  للد سه لبعحوطب نها" إ ّو  ل خالته 

 3للبتها ل إب ل  لبعحوطب ل ثتللز من مكللل  ل مو جلى مأللل"

ل قا  لبلياط :" من لبعنصاب عل  لبعف اا  ساه سإياعور ه ا     ظنال ساوب 

 . ثتللز من مكللل سـ"إ و" ,  ل مو جلى مأللللبتها ل, للا: إب ل  لبعحوطب ل

لإنّعو  ل   إيعورل م  "إ ّو" مطلقوً نها: إ ّو  للبّلاّل, هوبنوصاب باـ"إ ّو" ه ا  مضاعل   

 أاز إلنورل. لم  لبعكّلر نها: لألخدن لألخدن, ألن  ثد ل خعين قو  مقاو  لبفوعا . لما  

 5ساكل لبعهاّر منه عن ذكل لبعهاّر"لختغنوء  4وسقياها للا   ناقةَ  لب وطف نها:

 لتللكيب لبتها ل: تكان عل  صار محتلف ، مننو:

  ن  اكل لبعهار منه سو تكللر ل  عطف نها: لألخدن. -1

                                                             
 .253: 1لبكتوب   1

 .479 - 478 : 2شل  لبعقدم  لبكوهي    2
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  ن  اكل ل خم لبعهار منه مكلرلً نها: لألخدن لألخدن. -2

رلً  ن  اكل لبعهار مناه س اد إ او  إّماو عطفاوً  ل جاللً سهالف لبأال  مان   ل مصاد -3

  نها: إ و  للبلل, لإ و  من لبلل, لإ و   ن ت ع  لبلل.مدل ً 

  ن  اكل لبعهار منه س د إ و  سدلن مو خام نها: إ و  لبلل. -4

 ثانياً  أصحا  التعريفات والحدود

ذلااب  صااهوب لبت ل فااوب للبهاادلد هاا  ت ل ااف لبتهااا ل مااالب لبنهااوة,  قااا   

س ادل نهاا: إ او  للألخاد,  ل ذكال لبألجون : " لبتها ل, م عا  ستقد ل لتم تها لل معاو 

 1لبعهار منه مكلرل نها: لبطل م لبطل م"

ل قا  لبفوكن :  " ثد لبتها ل: لا تناياه لبعحوطاب علا   مال مكاللل" مان شال  

لكاب لغيللعو" بيتأناه" لبعحوطب نها: إ و  للألخد,  ي  ثار توق  نفِلك للألخاد, 

ون ,ل ل نيااب لبثوبااي للااا لبضااعيل, ههااف لبف اا , ثاام لبعضااوف لألل , ثاام لبعضاوف لبثاا

هونفص  ب لل  ل تصو , ل  شك  ن توقا  لألخاد  مال مكاللل علا  لإلطاوق,   خايعو 

 2من لبأاون, هوبتاوعد عنه مطلاب"

ل ظناال مااو قوبااه لبفااوكن  دعاااة إباا  تكلااف لبهاااف للبحااللج سطاي اا  لبتللكيااب  

 ه  لبأعل . لبنها   ععو لردب  به  صوً, للا  حوبف م ن : لبتها ل

 ثالثاً: ما جاو عند الباحثين المحدثين:

هوبدكتار خلي  ععو لل    عيا  إبا  لألخاا سعاو ذلاب إبياه لبنهاوة مان  ن لبتهاا ل  

 خالاب قااوةم علا  ثاااف عوماا . سا   االي لبع ناا  لاا لبع ااا  عليااه ها  مولياا  لبتهااا ل 

هوبهلك  لإلعللسي  قومت سدلر رةيل  ه  لبتها ل مثلناو مثا   ي عنصال ها  لبتلكياب, 

لاه لبعاتكلم ها  ذلناه للاا م نا  لبتهاا ل لبااي هونتقلت سابك لبأعل  إب  م ن  جد د  هع

 هصاان عنااه سنقاا  لبتلكيااب سهلكاا  لبنصااب  ل ل نتقااو  بلفتهاا . ,  قااا : " إن لبهلكاا  

لإلعللسي , شأننو شأن  ي هانيم ه  لبكلع , به قيع  ل ثل ها  لإلهصاو  للإلسونا  ععاو ها  

   ل اد لإلسونا , ل لبنفس من م نا , هيكاان تغيللاو مهققاوً بعاو ها  نفاس لبعاتكلم مان م نا

لإلهصو  عنه,  لال هيعو تلعيه سوبهلك  لإلعللسي  لبت    تأت  لقتضاوء ب نصال تها ا  

جد د, عنصل ز ودة  هإذل قو  لبعتكلم, مثوً: لألخدُ سوبضع , هإن لبلوم   در   نّه قد  رلد 

ن  لبتها ل نق  خال بيس غيل, لبكنه إْن قو : لألخد  سوبفته  , هإن لبع ن   تغيل إب  م 

لباي لا ه  ذلن لبعتكلم ل ل د  ن  فصن  عنه, ل   لتطي  تغييل  ي هانيم ها  لبكلعا  
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هو خاي  إذلً إبا  لبتغييال إ  ها  هاانيم  -غيل لال لبفانيم, هإنه إن غيل هانيعوً آخل ذكلنو

لبهلكاا  لباااي  ااددي إباا  صااارة ذلنياا  جد اادة لبكنّنااو تتصاا  سااوأللب  سلاااب....نقا  

 ..لألخدن.

هوبأعلاا  جعلاا  تها لياا  بأعلاا  تابيد اا  لاا : لااال لألخاادُ, ثاام جاالي علينااو تها اا   

سوبهاف لعتعودلً عل  لإلشورة  ل علا  لبلايوق لبااي تقاو  هياه, هاقيات كلعاه  لألخادُ  ها  

ثوب  لبله  بتليل إب  جعل  خال      قصد مننو لبعتكلم غيال لإلخااور سعاو جاوء هياه مان 

مو  رلد  ْن   ال عن م ن  جد د  حتلف عان لبع نا  ها  لبأعلا  م ن , لبكن لبعتكلم عند

لبتابيد   لألص  لعنه ه  لبأعل  لبتها لي  سوبهاف, كون عليه  ن  غيال ها   ثاد  جا لء 

لال لبكلع  لبأعل   ألننو تهع  م ن   هلن لبلكاب عليه لبيلت سهوج  إب  كلع  تقدر 

قا  لإلخانود لبتا  لا  ركان رةايس ها  من لبليوق لتلتاط سوإلشورة, ل  سهوجا  إبا  عو

سنوء لبأعل  ه  لبلغ  لب لسي   ... ل نتق  لبع نا  مان لإلخااور إبا  لبتهاا ل, هوبفتها  لا  

 .1 لب نصل لباي ثا  لبأعل  من سوب إب  سوب لمن م ن  إب  م ن  جد د..."

ل مو لباوثي لبدكتار شل ف لبنأور هيلي  ن لبتها ل ماياب قوةم عل  تضوهل  

ث  عالم  ل : لبهلك  لإلعللسيا  للبتنغايم  للبلايوق, مهققا  لبع نا  لبعاللد مان لاال ثو

لألخاالاب,  قااا : " هوباااي  االلل لباوثااي  ن ماياااب لبتهااا ل للإلغااللء تتضااوهل هيااه 

لب نوصااال لبثوثااا  لبهلكااا  لإلعللسيااا  للبتنغااايم للبلااايوق هااا  تهقيااام لبعاااللد مااان لاااال 

 2لألخلاب"

ها ل للإلغللء  خلاب ه  لب لسي  قوةم عل  لبتاجياه للباي  ظنل بلاوثي  ن لبت 

ماان  لبااد ب  بلتلكيااب, هااوبع ن  لااا لباااي  ااددي م ناا  لبتهااا ل للإلغااللء لمااو لبتغيياال

بلاوسق  لثلك  لبله  إب  لبنصب إ  بيهع  لال لبد با  ل  ثوجا  تادعا إبا  لبتقاد للب 

 أخاا ساصافل. للال مو ج له  عند لبنهوة, للا مو لتا  هيه لباوثُي لبدكتار خلي  ععو ل

 تللكيب لبتها ل   ست ليلنو لتكلف تقد للب بم   لهنو لب لس  صوثب لبلليق .
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 المسألة الخامسة

 حـــد المفعــــــــــو  لــه

 

 قا  لبلي : "خوهوً بل جوج، مالاه  ن مو  لعيه لبنهوة مف ا  به لا لبعف ا   

يونوً من كان مضعان عوم  لبعف ا  به تفصيو لسلبعطلم بايون لبناب، لذبك بعو ر ى 

لب سيون به، كعو ه : يلسته تأد اوً، هإن م نول:  دسته سوبضلب، للبتأد ب مأع ، للبض

صور به، هكأنّك قلت:  دسته سوبضلب تأد اوً، ل صن  ن  قو : لبضلب لا لبتأد ب، ه

 مث : يلست يلسوً، ه  كان مضعان لب وم  لا لبع عا .

نصب لبعصودر لبت  تكان  به منتصبو  لم   قا : إّن مو  لّع  مف ا ً ... للبأ 

بتكان مهوذر ن لبعاب  1حلَر الَمْوت  ر نها قابه ت وب  دثو ً، هيل   تنكيلل، ل ق

 .509 – 508: 1لإليوه  بفظيــ " 

ذلب  وجنوقش لبلي  ه  لال لبند خوهوً ثا  مولي  لبعف ا  ألجله هوب لج 

ثو ً.  إب   نّه مف ا  مطلم، لذلب لبألم  إب   نّه من لبعصودر لبعنصاس  لبت  تكان

 لإبيك تفصي  لبحوف:

ذلب لبكاهيان إب   ّن لبعف ا  به  نتصب لنتصوب لبعصودر، لبيس عل    ل ً:

إخقوط لبهلف، هإذل قلت  يلست ز دلً تقا عوً  هكأنّك قلت: قامت ز دلً سضلس  

 ً ، لبم  تلجم لبكاهيان بنال لباوب لج لال من لبعصدر سوسو للثدلً  قا  به تقا عو

 سا ثيون: "لذلب لبكاهيان إب   نّه  نتصب لنتصوب لبعصودر، لبيس عل  

 .2إخقوط لبهلف، لبابك بم  للج ال به كأنّه عندلم من قاي  لبعصدر لبع ناي"

بعصودر، لبيس ل قا  لبلياط : لذلب لبكاهيّان:إب   نّه  نتصب لنتصوب ل 

عل  إخقوط ثلف لبأّل، لبابك بم  تلجعال به لختغنوًء ساوب لبعصدر عنه، لكأنّه 

عندلم من قاي  لبعصدر لبع ناّي، هإذل قلت: يلست ز دلً تأد اوً، هكأنّك قلت:  دسته 

 .3تأد اوً"

 مو لب جوج هقد لختلف لبنق  عنه، هقي  إنّه  لى لنتصوسه ستقد ل ه   للجب  ثونيوً:

 إليعور، لمننم من نق  عنه  نّه  نصاه نصب لبعصدر لبعاين بلناب.ل
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  نّهل قا   سا ثيون: "للختلف ه  لبنق  عن لب ّجوج، هنق  لسن موبك عنه ملةً  

لنتصب نصب ناب لبعصدر، لملة نق  عنه  ّن مالاه مالب خياا ه، لنق  لسن 

 .1عصفار  نّه لنتصب سف   من بفظه للجب لإليعور"

ً با ضنم ل قا  ل  للا س ض  –سن عقي : "ل  نصب ناب لبعصدر، خوهو

 .2لبعتأخل ن ل نلب   ضوً إب  لب جوج"

دّ لال لبل ي سعو ذكلل لسن موبك،  قا : "... لبا كون كابك بم  أ    ل عكن رن

دخا     لبأل عليه كعو    دخ  عل  لألنالب نها: خور لبأع ي لعدل لبالك ؛ لألن 

جع ى  ضوف إبيه ك  ل حال عنه سعو لا ناب به كقابك: ك   ناب لبعصدر  صن  ن

ً بم  صن هثات سابك خنْيل ، لبا ه   ذبك سوبتأد ب للبضلب من قابك: يلسته تأد او

 .3هلود مالب لب جوج"

للا مو ثكول لسن لبلللج عن لبألم  للبل وش  هقد ذلاو إب   نّه مصدر  ثوبثوً:

صاللً ل تيته ركضوً،  قا  لسن   يش:  نتصب عل  لبهوبي  نها قابنم: قتلته 

"من قاي  لبعصودر لبت  تكان ثو ً نها قتلته صاللً ل تيته ركضوً،  ي: صوسل 

 ل رلكضوً. ثك  ذبك لسن لبلللج لغيلل للا مالب  س  ععلل لبألم  

 .4للبل وش "

دّل سوآلت :   لمو قوبال  عكن رن

لبهو  لبت   غلب علينو لبتنكيل، لبعف ا  ألجله  عكن ت ل فه لتنكيلل، عكس  -1

 قا  لسن   يش: "ل كان م له  لنكلة... إنّعو قو  ذبك ردلً عل  من زعم  ن 

ً به من قاي  لبعصودر  لال لبعصودر لبت  ل  لبعف ا  به نها: يلسته تأد او

 .5لبت  تكان: ثو ً نها: قتلته صاللً ل تيته ركضوً  ي صوسللً لرلكضوً"

د  عل  لب ل   ل لبلاب، للبهو   د  عل  لبكيفي  بال سن ُد لبقا  لبعف ا  ألجله   -2

 سوبهو  ه  مو ذلب إبيه لبألم  للبل وش .

للباي  للل لباوثي  ّن لال لبعصدر  حلا من  ي د ب  عل  لبتأكيد، لإنعو نطم 

سه لبعتكلم بغلض لب ل ،  قا  لسن عقي : "نصب لبعف ا  سه لبعصوثب ه  لألص  

ال مالب خياا ه للبفورخ  للا لبصهين، إذ لا جالب به، للبأالب ثلف جّل" لل
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سهلب لبلدل  ه  لبعحتور، هكون  ناغ   ن  قو : يلست لسن  بلتأد ب بكن ثاهت لبو  

 .1بلانه سوبعصدر"

ل قا  لبلياط : "هوبصهين لعليه خياا ه للبفورخّ :  ّن نوصاه مفنم لبهدث 

ف جّل، ألنّه جالب به، للبأالب  سدلً عل  نصب لبعف ا  سه لبعصوثب ه  لألص  ثل

ثلب لبلدل ، هقابك ه  جالب: ِبمن يلست ز دلً:: يلسته تأد اوً،  صله: بلتأد ب، إ  

  .2 نّه  خقط لبوّ ، لنصب"
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 المسألة السادسة

 حــــد الحـــا  الُمْنتَق لـــة

 

 لمدكدة... قا  لبلي : هوأللب   ن نقا  لبهو  عل  يلسين: منتقل   

كاو  ههد لبعنتقل : ج ء كو   تقيد ساقت ثصا  مضعانه ت لم لبهدث لباي ه  ذباك لب

ه   لبثوني  سوبفوع   ل لبعف ا ,  ل سعو  ألي مألللُعو, هاقابنو: ج ء كو  تحلج لبأعل 

  نها: ركب ز د لركب م  ركاساه غوماه, إذل بام نأ لناو ثاو ً, ل حالج سقابناو ثصاا

  ه  نها: رج  لبقنقلي, ألن لبلجاب  تقيد سنفله    ساقت ثصاا مضعانه: لبعصدر

  تقيااد مضاعانه, ل هالج لبن ات سقابناو:  تقياد ت لاام لبهادث سوبفوعا   ل لبعف اا , هإناه  

 .11 -10: 2ساقت ثصا  مضعانه ذبك لبت لم....

قا  لبحاض ه  تفصي  لبهد ي عن لبهوب  لبعنتقلا , نالي  ن نااكل  ن لبعقاو     

ع   ن نفصاا  ت ل ااف  قلااو  لبهااو  سهلااب لعتاااورلب مت ااددة ماان نوثياا  لبلاا ل   لااتد

لل نتقااو ,  ل ماان نوثياا  قصاادلو بااالتنو,  ل سهلااب لب مااون,  ل سهلااب لبتايااين, هاايعكن 

 لغيلل من لبنهوة. 1بلقورئ لبكل م  ن  طا  ذبك معو هّصله لسن للو 

لباوثي قد ت الض بناو كابك   ن لض بلهو  لبعدكدة لت ل فنو لشللطنو, ألّن  

 و.ه  ثنو و لباهي, لخاف  كان لبهد ي منصاوً عل  لبهو  لبعنتقل  لسيون موليتن

نتقلا  لعلم  ّن  قاال  لبنهاوة ت ادد ها  مصاطلن لبهاو  لبعنتقلا , هعاننم مان  قاا  م

 لمننم من  قا  مدخل  لمننم من  قا  ماين  للبيك لبتفصي : 

" لعلم  ن  ص  لبهو   ن  كان معاو  تهاا    قا  لبألجون  ه  لبهو  لبعنتقل  : 

 2ل نتق   لمو جلى ذبك لبعألى"

ل قا   سا لباقوء لب كالي: " منتقل  مقورن  كقابك: جوء ز د رلكاوً, ألن لبلكااب  

 3قورن لبعأئ, لبيس سوز  مأيئه, إذ من لبأوة   ن  أئ موشيوً"

كقابك: جوء ز د رلكاوً هللكاوً ل قا  لسن   يش: " هوبضلب لألل  مو كون منتقوً  

ثو  لبيس لبلكاب سصف   زم  ثوست  إنعو ل  صف  به ه  ثو  مأيئه لقاد  نتقا  عنناو 

 4إب  غيللو"
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ل قا  لسن عصفار: " هوبعاين  ل  لبت  تفيد من لبع ن  مو    فيادل لبكاو  لبااي  

وء كان قاباك: جا كان هيه نها: جوء ز د يوثكوً,    تلى  ناه باا بام  أائ سضاوثك بام  

 ز د, مفيدلً م نول"

ل قا  لألزللي: " مدخل  لتلع  ماين    ضوً, ألنّنو تاين ليئ  صوثانو, للا   

لبت     لتفود م نولو سدلننو  ي سدلن ذكللو كأوء ز د رلكاوً, هو  لتفود م ن  لبلكاب 

  1إ  ساكل رلكاوً"

مو بم  لاتفد م نولاو مان  ل مو  صهوب لبهدلد لبنها   هقد ثدللو سقابنم: " للا 

 ً  2غيللو سدلن ذكللو, س  لا متاقف عل  ذكللو نها: هحلج مننو خوةفو

 سق   ن نليل إب  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن ه  ثد مولي  لال لبهو . 

هوباادكتار مناادي لبعح لماا     لااتلط هاا  لبهااو   ن تكااان ملااتق   ل منتقلاا   ل غياال 

لبهو   ن تكان ملاتق  ل  منتقلا . لبعنتقا  ماو  اد  علا   منتقل ,  قا : " ل   لتلط ه 

تغييل لتأدد, هقد تأت  ملتق  نها: ر  ت خوبدلً يوثكوً, لقد تأت  جومدة نها قابنم: كّل 

ز اد  خادلً, لخالج خوباد سغتاا , لس تاه  ادلً سياد, لكلعتاه هااول إبا  ها , لدخا  لبناوب رجااوً 

هاا: جااوءن  ز اد رلكاااوً, لذلاب خوبااد رجاوً, للاا جااوري سيات سياات, لقاد تااأت  منتقلا  ن

ً مللعوً, لقد تأت  غيل منتقل , كقابه ت وب   كقابنم: خلم هللا لب رلها   3ل ا   س ي ثيو

 4 د نو  طا  من رجلينو"

سينعو ذلب لبدكتار شل ف لبنأور إب   ن لبهو  عنصل ز ودة جوء بغالض سياون  

لباوثاي ها  لبهاو   ناه عنصال  كيفي  صوثاه, لل  ملتاط  ساادرة لبأعلا , للبااي  اللل

 5ز ودة جوء بفلض سيون كيفي  صوثاه, للا ملتاط سادرة لبأعل "

لمو ذلب إبيه لبدكتار لبنأور    لتقيم,ألن لبهو  بيس عنصل, هكعاو لاا م لاا   

عاو  ن لب نوصل تطلم عند لبنهوة عل  مو   الف ساوألدللب لثاللف لبع اون , للبهاو  ك

م بايااون ليئاا  لتااأت  ماان لبفوعاا  للبعف ااا  لنوةااب م االلف هاا  ت ل فنااو: لصااف ملاات

 هلم  ق  لبنهوة إنّنو عنصل.…لبفوع  لمن لبأعل  ل خعي 

 مااو لبقااا  سوب  ااودة هلاايس شاالطو ًهاا  لبهااو  هقااد تااأت  بايااون لبع ناا  ل   لااتقيم  

لبتلكيب إ  سااكللو,  قاا  لسان  سا  لبلسيا : " لجاوء س اض لبعتاأخل ن للعتالض قاا  
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و    تكان إ ّ س د تعو  لبكو , لقو : لال بايس ساوز , قاد تكاان س اد تعاو  لبنها ين: لبه

 1لبكو  لقد تكان  تم لبكو  سنو, للختد  سقا  عدي

     ً ْن  ن يُش كنئياو  إنّعو لبعيُت من

لقااو :    تاالي  ن كئياااوً ثااو  ماان لبضااعيل لباااي هاا    يش,لبااا  خااقطت كئياااوً باام  كاان 

ً كوموً, ل  تّم إ  سه,   2   تلى  نك با قلت: إنعو لبعيت من   يش بكون خلفو

للباي  ادل بلاوثي  ن لبهو  لبعنتقل  لصف  لتفيد منه لبتلكيب هلا  ذكللو بم  

 تم ذبك لبع ن ,  قا  لسن عصفار: " هوبعاين  ل  لبت    ط  م نولو لبكو  لباي  كان 

ثك بام  كان قاباك: جاوء ز اد, هيه نها: جوء ز د يوثكوً.    تالي  ناه باا بام تأائ سضاو

, 4, ل قااا  لبلااياط : " للاا  لبتاا  تااد  علاا  م ناا     فناام معااو قالنااو"3مفياادلً م نااول"

ل قا  لبفوكن : " ثد لبهو  لبعاين : للا مو بم  لتفيد م نولو مان غيللاو سادلن ذكللاو, 

 ً  . 5س  لا متاقف عل  ذكللو, نها: هحلج مننو خوةفو
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 المسألة السابعة

 االستثنـــــاو حــــــــد

 

 قا  لبلي : "لا لبعاكار لبعلتثن   س اد إ   ل خالتناو محوبفاوً بعاو قالناو نفياوً  

تثن   ، للبعللإثاوتوً... لقو  لبقوي  عاد لبأاور   ضوً لا غيل دلخ , بكنه قو : لبعلتثن

علا َّ  باه:ع نا  منه, لآب  ل ختثنوء سعن به لخم للثد, هقابك: به عل َّ عللة إ  للثدلً, س

 .77-76: 2تل  ,   هلق سيننعو من لجه, هو دخا  لنو  ل  إخـــللج"  

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهو ه  ثد ل خاتثنوء, هااين  نّاه إخاللج ماو س اد إ   

كناه ج ا  بل خالتنو بعحوبفته بعو قالنو ,سينعو  لى لبقويا  عااد لبأااور  ناه غيال دلخا , 

 للثد للبيك تفصي  لبحوف:   ركون ل ختثنوء سعن ب  لخم

نوء ه ل خاتثت ددب  قال  لبنهوة ه  سيون مولي  ل ختثنوء  لبعلتثن   هعننم من  طلم علي

 لمننم من لخعه سوبعلتثن  لذلب س ضنم إب  ذكل بفظ لإلخاللج لماننم مان ذلاب إبا 

  ن  ج لء ل ختثنوء سعن به لخم للثد كوبقوي  عاد لبأاور.لإبيك تفصي  ذبك: 

ناد  سعو جوء عند لبنهوة، هاصفه خياا ه: "لال سوب مو  كان لختثنوء سإ ّ, لعلم  ن   ال:أو

إ   كان ل خم س دلو..., لباجه لآلخال  ن  كاان ل خام س ادلو خورجاو معاو دخا  

ل مو لسن لبلاللج هقاد هّصا  ها  شال  موليا  ل خاتثنوء مان خاو   1هيه مو قاله"

لاااه لبعف ااا  إذل  تاا  سااه س ااد لخااتغنوء لبف اا  تاجيااه تلكياااه,  قااا : "لبعلااتثن   

سوبفوع , لس د تعو  لبكو  تقا : جوءن  لبقا  إ ّ ز ادل, هأاوءن  لبقاا  كاو  تاو , 

للا ه   لهوع , هلا جوز  ن تاكل "ز دلً" س د لال لبكو  سغيل ثلف ل ختثنوء 

إ ّ" مو كون إ  نصاو بكن   م نا  باابك إ  ستاخاط شا ء آخال, هلعاو تاخاطت "

ثدث م ن  ل ختثنوء للص  لبف   إبا  ماو س اد إ , هوبعلاتثن  س اض لبعلاتثن  

ل قا  لألناوري " إن قو  قوة : مو ل ختثنوء: قي : إخللج س اض مان كا  2مننم"

لمو قوباه لألنااوري  هياه نظال, ألناه لرد  3سع ن  إ  نها: جوءن  لبقاُ  إ  ز دل"

 ثدل إ ّ ز دل, لز د للا من ل ختثنوء, عن لب لب لبله  للبنصب نها: مو جوء 

 لبم  دخله لألناوري ه  ثدل.
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ل قا  لب كالي: "ثد ل ختثنوء: إخللج س ض مان كا  ساإ ّ , ل سكلعا  ها  م نا   

  1إ ّ"

 مو لسن لبهوجب هقاد كونات باه لجنا  نظالل لبحوصا  تأاول ت ل اف ثاد ل خاتثنوء  

عكان ثاد  كاون لل منقط او,  قاا : "    تقا  علا   ّن لبعلاتثن  ماو  ااكل س اد    متصاو

صاله هلبعلتثن  سوعتاور لبع ن   سهد للثد, ألّن  ثدلعو محلج من ثياي لبع نا , للاا 

صا  لباي  تعي  سه عان لبعنقطا , للآلخال غيال محالج لإذل لختلاف ها  لبهقيقا  لبتا  تف

 سيننعو ت ار جع نو سهد للثد.

ا  ن  قو : لبعلتثن  لاا لبعااكار س اد إ ّ ن م,  عكن ثدلعو سهد للثد سوعتاور لبلفظ, لل

 .2ل خالتنو

دّ ل ختثنوء ملاك ؛ ألن هياه لبعتصا  للبعنقطا ,  لبكنه  شور ه  ر ى  خل  ّن ثن
3 

معو ج له  فلد ك  قلم ست ل ف ملتق   قاا  " هاوأللب   ن  هاد لبعتصا  علا  ثدتاه ل 

ء ماان شاا ء سااإ ّ لبعنقطاا  علاا  ثدتااه, هيقااا : هاا  ثااد لبعتصاا  كاا ه بفااظ  خاالج سااه شاا 

ثم قو :   تقتلال  ل  لبام , قلنو:   4فاقتلوا المشركين ل خالتنو, هإذل لرد قابه ت وب : 

لال بيس سإخللج, لإنعو لا تايين مللد لبعتكلم سوبلفظ لألل , كابك با قيا : قاو  لبقاا  إ ّ 

 5ز دل هليس ز د دلخو ه  لبقا , س  لا سعن ب  قابك: قو  ز د   ععلل

سينعو نأد لسن موبك ه  شل  لبتلاني   لايل إبا   نّاه "لبعحالج تهقيقاو  ل تقاد لل  

من ماكار  ل متلل  سإ ّ  ل مو سع نولو سللط لبفوةدة: لبعحلج  تنول  لبعلتثن  لغيالل 

كوبعحلج سوبتحصيد. لتقييد لإلخاللج ساو  ل ماو ها  م نولاو ماون  مان غيال لبعلاتثن , 

لبعلتثن  لل ختثنوء مغن عن ذكل لبعادخ  للإلدخاو , لذكل لبعحلج للإلخللج ه  ثد 

هون لبعلتثن  س د لبنف  لإن كون مدخو هيعو خلج منه غيلل هنا  محالج معاو دخا  هياه 

 .6غيلل سوعتاور آخل"
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 ً  ل ّمو  صهوب لبهدلد لبنها  , هقد ثدلل سوآلت : :ثانيا

 ل إثدى  خالتنو بعو با ل  قا  لبكلمون  " ل مو ل ختثنوء هنا لإلخللج سـ" إ ّ"  -1

 1بدخ  لبكو  ه  لبلوسم"

 قااا  لبألجااون : " ل خااتثنوء إخااللج لبلاا ء ماان لبلاا ء بااا  لإلخااللج باجااب  -2

 2دخابه هيه للال  تنول  لبعتص  ثقيق  لثكعوً ل تنول  لبعنفص  ثكعوً"

 ً ب  ل ختثنوء  ّمو ذلب إبيه لبقوي  عاد لبأاور من  ن لبعلتثن  للبعلتثن  منه لآ :ثالثا

 لخم للثد نها قابك: به عل  عللة إ  للثدلً.

هقد  شور إب  لال لبل ي لسن لبهوجب,  قا : " لمننم من قو : لبعلتثن  منه لآب  

ل خااتثنوء ل لبعلااتثن  جعي ااو بع ناا  للثااد ماان غياال تقااد ل لألل  بع ناا  ثاام  خاالج منااه 

إثدللعو  تل    , للألخالى: علالة لبثون , ثت  كأن لب لب لي ت بلتل   عاورتين, 

 .3إ  للثدلً"

 لمو قوبه لبقوي  عاد لبأاور  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت , 

م ناا  ل خااتثنوء  قتضاا   ن ماان   اّاال سقااابنم بااه عناادي علاالة إ  للثاادل  قصااد  -1

لب للة سعدبابنو للا خعلتون لساإ ّ لإلخاللج للبالثاد محالج, لباا كاون سعثوسا  

هنم لبع ون  لبعاكارة مننو،  قا  لسن لبهوجب: " للا   ضوً غيل  تل ه بم  لتقم

ملااتقيم,  نااو قااوط ان سااأّن لبعااتكلم سقابااه: بااه عناادي علاالة إ  للثاادل م ااال سااـ 

"لب للة" عن مدبابنو لبااي لاا خعلاتون, ل ساـ"إ " بام  لاتقم هنام لاال لبع اون  

   عناد إطوقناو لبعاكارة مننو, كعاو    لاتقيم  ن  فنام مان س اض ثاللف  تلا 

 .4م ن  آخل, لال م لا " من بغ  لب لب ه  لبطلهين لبعاكار ن"-عل  مدبابنو

مو قوبه لبقوي  عاد لبأااور بام  اللب هياه لبعفالدلب هاإذل قاو  لبعاتكلم قاو  لبقاا  إ   -2

ز دل هنم لبقيو   ل ً سعفلدل, لهنام لبقاا  سعفالدل للن هنام ز ادل, لهنام إخاللج ز اد 

 ز اادل ثاام خااتم سنلااا  لبقيااو  إباا  لااال لبعفاالد لباااي  خاالج منااه ز ااد مااننم سقابااه إ 

ههصاا  لبأعاا  سااين لبعلااوبك لبعقطاااب سنااو علاا  لجااه ملااتقيم, للااا  ن لإلخااللج 
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ثوص  سوبنلا  إب  لبعفلدلب, لهيه تاهي و سإجعوب لبنها ين, لتاهي   نك ماو نلاات 

 .1إ  س د  ن  خلجت ز دلً, هو  ددي إب  لبعنوقض  لبعاكارة

بم   ند لإلخللج ه  كو  لب لب سكلعوب ملكا  هاط  قا  لبقوي  عاد لبأاور,  -3

 قا  لسن لبهوجب: " ثم لا سوط  سإجعوب لبنها ين عل   نّه إخللج, ل  ضوً هإنّاه 

لي ت بع ن  تقلب ه  لخطنو, لاال م لام لنتفاورل مان  -بم   ند سكلعوب ملكا 

 .2سلغ  لب لب"

 ً  احثون المعاصرون:ما ذهب إليه الب :رابعا

ذلب لبدكتار مندي لبعح لم  إب   ن ل ختثنوء إخللج مو س اد ل  معاو دخا  هياه  -  

  لبأعوع , هو  عندل قومت سادلر رةايس ها  إخاللج ماو س ادلو ععاو قالناو مان م نا

 إعللس .

إخللج للثد  ل لكثل معو دخ  هيه لبأعوع  ل تم ل ختثنوء سأدلة ‘ قا " ل ختثنوء: 

ل لبع ن , لل : إ . ل" إ " لال ناد ها  إخاللج, معاو دخا  قياه ماو قالناو مان تددي لا

 3م ن  إعللس "

 لمو قوبه لبدكتار لبعح لم   هتوج إب  منو قل :

م: ماو قد تلد  إ ّ  ل   حلج مو س دلو ها  ثكام إعللسا  معاو قالناو هقاد جاوء عانن

بيا  ل لبعف الكته معاو قالاه.  ثضل لبقا  إ ّ ز د سوبله  عل  لباد ، للباد  توس   أخا ث

، هاا   خاالاب ل  خااتثنوء نهاا: مااو شااولدب إ ّ مهعاادلً  ل لبأاال نهااا: ماو ماالرب إ ّ س  اادل

 هعااد إ ّ لبعفاالف, ل هتوجنااو مااو قالنااو بيااتم سيننعااو لإلخاانود نهااا مااو جااوء إ  ز ااد, لمااو م

 رخا . 

ذلااااب لباااادكتار تعااااو  ثلااااون إباااا   ن لبعلااااتثن   حاااالج ماااان عوقاااا  لإلخاااانود  -ب

ا  إ  إب  لإلخللج  بقل ن  م نا   تفنم من لبليوق لمث  عل  ذبك سنها: جوء لبقا

بقااا  لز ادل, هوإلخانود سااين جاوء للبقاا  ل لخاالج ز اد هإننااو قاد  خاندنو لبعأاا ء إبا  

 ل خلجنو ز دلً من لال لإلخنود".

 قااا : " لعوقاا  لإلخااللج قل ناا  م نا اا  عاان إرلدة سااوب لبعلااتثن  هوبعلااتثن  

عوق  لإلخنود ثين نفنم لال لبقل ن  لبع نا   من لبليوق هاإذل قلناو جاوء لبقاا   حلج من 

 4إ  ز دلً من لال لإلخنود"
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للباي  ادل بلاوثي  ن لبعلتثن  ثوص  من تلكيب لبأعلا , لمفناا  مان خايوقنو 

هليلت لبهلك  لإلعللسي  ل  لبت  تفيد م ن  لإلخللج عن لبعلاتثن  مناه, هقاد جاوء ها  

وا فشلربُ قلآني  للن كونت غيل خا ي  رها  ل خام لثقاه لبنصاب ها  قاباه ت اوب قللءة 

ْنه علا  ماو نقلاه  ل ثياون" لقال  عااد هللا ل سا  للألععاش إ   قليا و   1إال قلليالً ملنهم م 

 2سوبله "

ب هدلر لبهلك  ه  خوم  لبتلكيب ل  دلر بنو ه  لبع ن . لب اّ  ثلكا  لبنصا

ف ، للا ن سلفظ ملتثن  إذل كون لبتلكيب م نو  حلا من لبنل  لبت  ج لت لبنهوة  نطقا

بقلآنيا  قا     لتقيم سعو لرد ه  كاو  لب الب سلها  لبعلاتثن  لسعاو جاوء ها  لبقاللءة ل

ء إ  ها مو جولبلوسق . ل مو ل ختثنوء لباي  قوا  عل  معثلين صلهيين ل  دلة ل ختثنوء ن

.  ز دو لمو شولدب إ  ز دلً, لمو ملرب إ   س  د لمو مهعد إ  رخا و

هنا  خلاب  عكن  ن  نوقش ه  يااء لبنظال لبنهااي لباوغا  رسطاو ساين لبااوب 

 لبنهاي ل  خلاب لبهصل لباوغ . 
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 المسألة الثامنة

 حــــــد الفعــل المتعـــدي

 

 قا  لبلي : " ل   نْا د  ن  لخم لبعت دي سأنّه: لباي  صن  ن  لاتم مناه لخام  

   صان  قيد عل  مو ذكلنو ه  ثد لبعف ا  سه, ل لخام لباوز  سأنّاه لبـاـايمف ا  غيل م

 .136:  4 ن  لتم منه ذبك" 

ذكل لبلي  ه  لال لبند ثد لبف   لبعت دي للبوز , هقد ذكل لبنهوة لبلوسقان  

 وز  بفظللبوثقان ثدلً بنعو, للختلفت تلعيته عند س ض لبنهوة هعننم من  طلم عل  لب

 نم من  طلم عل  لبعت دي لبالق . للبيك لبتفصي .قوصل, لمن

: : لصااف خااياا ه لبف اا  لبعت اادي سأنّااه لباااي  ت اادى ه اا  هوعلااه إباا  مف ااا  نهاااأوال

 يلب عادُ هللا ز دلً،  قا : "لال سوب لبفوع  لباي  ت دلل ه له إب  مف ا .

هاا  ذلااب, لذبااك قابااك: ياالب عااادُ هللاِ ز اادلً. ه ااادُ هللا لرتفاا  لننااو كعااو لرتفاا  

لشااغلت ياالب سااه كعااو شااغلت سااه ذلااب. للنتصااب ز اادو ألنااه مف ااا  ت اادّي إبيااه ه اا  

 1لبفوع ."

ل قا    ضوً ه  لصف لبف   لبوز : " هأّمو لبفوع  لبااي    ت ادلل ه لاه هقاباك: 

 2ذلب ز د لجلس ععلل"

لتا ه لسن لبلللج ه  سيون موليا  لبعت ادي للباوز ,  قاا : "لبف ا  لبااي  ت ادى 

مف ا  للثد, لذبك قابك: يلب ز دو ععللً" لعلم إن لال لباوب  ساد مان  ن  كاان  إب 

 3ه  جعي  ملوةله لخعون ه  ك  ملأب , هوع  لمف ا "

ل قا : "سوب لبف   لباي    ت دى لبفوع  إب  لبعف اا : للاا" ذلاب ز ادو لق اد 

 4خوبد" لكابك جعي  مو  شانه من لأله و  لبت    تت دى"

  للبصاايعلي لغيللعااو ماان لبنهااوة, هقااد نظااللل إباا  لبف اا  لبااوز   مااو لبفورخاا

للبعت ادى ماان خاو  نقلااه مان بفظااه لبااوز  إبا  لبعت اادي  ّماو سااوبنع ة  ل سوبتضاا يف  ل 

سهلف لبأل,  قا  لبفورخ : "لأله و :  ثدلعو مو    ت دّى إب  لبعف ا  سه. للآلخل مو 

  ت دى إب  لبعف ا  سه.
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بعف ااا  سااه نهااا: قااو  لغااوب لذلااب. هااون  ردب ت د تااه إباا  هعااو    ت اادّى إباا  ل

لبعف ا  سه عد ته سهلف لبأل هتقا : ذلات سه, لقعت سه, لثللت سه, للن شائت قلات: 

لكاابك:  2أذهبتم طيبلاتكملهيه  1يكاد سنا برقه يلهب باألبصار ذلاته, ه  لبتن   : 

إنعااو لااا نااأب  3أولللي القللوةلتنللوو بالعصللبة ثللاات سااه, ل ثللتااه, كااابك قابااه ت ااوب : 

 4لب صا , لندب سنم. لكابك قابه:

كنوةِــ  د وُر لبت  كـودْب لننْهُن عنل  منــ ً   بِ تنه ه سِننو با  نأــوُء لبلن

. لكابك: جوء ل جأته  لجوء سه .   ي تأ لنو نه ه

لهد  ُ ندّى لبف   لبااي    ت ادّى ستضا يف لب اين, لذباك قاباك ها  غاوب لهال :  

 .5ته لهلثته"غيا

 ل قا  لبصيعلي: " سوب لبف   لباي    ت دى: 

لعلم  ن لبف   لباي    ت دى لبفوع  إب  غيلل لا لباي    ندُ ه عل  مف ا  نها:  

عل, قو  ز د, لذلب ععلل, لجللت لند, ل سد بك  ه   من هوع , إمو لولل, لإمو مض

 لً....كون كابك كون لبفوع  لولل لملتا  لبف    ن  كان ه  لبلفظ قا  لبفوع , هإذل

 :با  الفعل اللي يتعدى إلى مفعو  واحد

للعلم  ّن لبف   لباي    ت دى مت  نقلته من هن ن  إب  " ه  " دخ  ه  لال لباوب  

هت دى إب  مف ا  للثد, كقابك: ذلب ز د ثم تقا   ذلب ز د ععللً لكابك: قو  ز د ثم 

 .6لبقيوب"تقا :  قعت ز دلً, هنال مطلد ه  

لثدّل لسن لبهوجب سقابه: " لبعت دى لغيال لبعت ادى, هوبعت ادّى ماو  تاقّاف هنعاه   

  7عل  مت لم كـ"يلب" لغيل لبعت دى سحوهه كـ ق د ."

سينعو  لي لسن موبك  ّن لبعت دي: لاا لبنوصاب مف اا ً ساه دلن ثوجا  إبا  تقاد ل  

 .8ثلف جل"
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للبااوز   لعااو لبالقاا  للبقوصاال  ,  مااو لبلااياط  هقااد ذكاال مصااطلهين بلعت اادى  

 قااا : " هااوبوز  ل قااو  بااه: لبقوصاال لغياال لبعت اادى بل لمااه هوعلااه لعااد  ت دّ ااه إباا  

لبعف ا  سه:  مو    ان  منه مف ا  تاو    ي سغيال ثالف جاّل, كغضاب, هناا مغضااب 

عليه سحاوف لبعت ادى, ل قاو  باه: لبالقا , للبعأاولز, هإنّاه  انا  مناه لخام مف اا  سادلن 

 1ثلف جل كضلب هنا مضللب"

 ثانياً: ما جاو عند أصحا  التعريفات والحدود النحوية:

 قا  لبألجاون :" هاوبعف ا  ساه خلاد ألنّاه    كاان بلف ا  لباوز  نهاا: خالج  -1

 2ز د, إنّعو  كان بلف   لبعت دي نها يلست ز دلً"

  قا  لبعطلزي:" ثم إن لبف   عل  يلسين: -2

 همت د: للا مو  نصب لبعف ا  س

 3ل ز : للا مو  حتد سوبفوع , كالات, لقعت, لق دب"

ل قا  لبألجون : "لبعت دى مو    تم هنعه سغيل مو لق  عليه لقي  لا مو نصب  -3

 4لبعف ا  سه"

 5ل قا :" لبوز  من لبف   مو  حتد سوبفوع "

 ثالثاً: ما جاو عند الباحثين المحدثين: 

   تهد ااد موليتااه, هناالى  ن ناااكلهيظناال  نناام باام  أااولزلل لبنهااوة لبلااوسقين هاا

 لقتاوخين معو جوء عندلم من سوب لبلسط سين لبقد م للبهد ي بيس غيل.

 قا  لبادكتار منادي لبعح لما :" لبف ا  لباوز : لاا لبف ا  لبااي   اّال ساه عان  

ثدث,  ل م ن  قوةم سوبفوع     تأولز إبا  غيالل.... ل   عنا  با ل  لأله او   ن  أا ء 

لُااّن ماان مت لّقااوب لأله ااو , كوبعصاادر, للبعكااون للب مااون لغيللااو، س اادلو منصاااسوب 

هليلت لال مف ا ب تت دى إبينو لألثدلث, س  مكعوب بلع ن  لبع اّل عنه ها  لبأعلا , 

 6لذبك كقابك: نعت ناموً ععيقوً..... للختلق  تهت لبلألة, للص  من لبلفل لنللً"

                                                             
 10: 5لبنع    1

 66لبأع  ه  لبنها:   2

 65-64لبعصاو  ه  لبنها:   3

 213لبت ل فوب:   4

 200لبت ل فوب:   5

 102-100 , قالعد لتطايم: سه  لبنها لب ل  6
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  اّل سه عن ثدث    قتصل عل  ل قا  ه  لبعت دي:" لبف   لبعت دى: لا لباي 

لبفوع , س   تأولزل إب  لبعف ا , نها: كتات لبلخوب  لتللّعت لبأوة ة, ل غلقت لباوب, 

 1لشلست لبعوء"

ل مو لبدكتار تعو  ثلون, هيلى  ن عوم  لبف   لبعت دى  ن  صن لتصاوبه سناوء  

قاا  يالسه  هت ااد لت اد إبيه من غيال مصادر لبف ا  هاإذل بام  قاا  لبناوء هناا  ز , هت

لبنوء إب  مضللب  ل   قو  كنُلمه سضم لبللء إ  سإعودة لبنوء إب  لبكال   ي لبعصادر 
2. 

 ي  كتفا للباي  ادل بلاوثي  ّن مو  جع  عليه لبنهوة من  ن لبف   لبوز  لاا لباا

 سفوعله ل نصب مو عدلل من لبعصودر للبظللف للبهو . 

هااوعوً ل نصااب مف ااا ً سااه ل  ثوجاا  تاادعا إباا  ل مااو لبعت اادي هنااا لباااي  لهاا   

إبهوق لبعنصااب علا  نا ب لبحاوهض سوبعت ادي؛ ألنّاه مان لبلاالذ كعاو ناّد علا  ذباك 

 3لبنهوة,  قا  لسن موبك:" لقد  ألي مألى لبعت دي شالذلً"

ل قا  لبفوكن :" ثد لبف   لبعت دي: لا مو باه مف اا  ساه  صا  إبياه سغيللاو  ي  

 .4لعومته  ن  صوف منه لخم مف ا  تو "…. سغيل للخط "

                                                             
 103ه  لبنها لب لس , قالعد لتطايم:   1

 154لبحوص  لبنها  :   2

 149-148: 2شل  لبتلني    3

 327-324شل  لبهدلد لبنها  :   4
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 المسألة التاسعة

 تسميــة اسـم كــان وخبــــرها

 

 قاااا  لبليااا :" هتلهااا  لألل  لتنصاااب لبثاااون    ي كاااون ل خالتناااو  , تلاااعي  

در هقيقا  مصاملهاعنو لخعوً بنو  لب  من تلعيته هوعوً بنو, إذل لبفوع  كعو ذكلناو ها  لب

 ّ وبقياوب  هكعو    لع  منصااسنو لبعلااّه ساوبعف ا  مف اا ً. لبحال مضوهوً إب  ل خم, ه

لاااعال   لااّع  ملهاعناااو لبعلااااه بلفوعاا  هاااوعوً, بكااانّنم خااّعال هاااوعوً علااا  لبقلاا , لبااام 

 لبعنصاااب مف ااا ً, بعااو مّناادلل ماان  ن كاا  ه اا   سّااد بااه ماان هوعاا  لقااد  لااتغن  عاان

 .188: 4لبعف ا " 

ا  تهد د مصطلن لخام كاون لخاللاو هااكل ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ث 

وعاا , هيااه ر ي ماان ذلااب ماان لبنهااوة إباا   ّن لخااعنو هااوعوً، لس ضاانم  لااعيه ملااانوً سوبف

اال لمننم من   ال عنه سوخم كون لماننم مان   اال عان خاللاو ساوبعف ا ، لماننم مان   

 عنه سوبهو ، للبيك لبتفصي . 

 أوالً: النحــاة:

أّن خم كون لخم هوع ل لخاللو لخم مف اا ل  قاا :" لاال ذلب خياا ه إب  لبقا  س  -1

سوب لبف   لباي  ت دى لخم لبفوع  إب  لخم لبعف ا  للخم لبفوع  للبعف اا  هياه 

بلاا ء للثااد, هعاان ثاام ذكاال علاا  ثدتااه لباام  اااكل ماا  لألل , ل   أاااز هيااه 

 1ل قتصور عل  لبفوع "

إباا  مف ااا , لخاام لبفوعاا  لتا ااه لساان لبلااللج,  قااا : لبفوعاا  لباااي ت اادلل ه لااه  

 للبعف ا  هيه بل ءل للثد: 

ذبك , كون ل كان لمو تصلف منه, لبيس لمو دل  لموزل  ل صان ل ملا  لماو  

 2كون نهالّن تقا :" كون عاد هللا  خو , ل صان ز د  سو "

لنو  من لبنهوة من ذلب إب   ّن لخعنو ملاه سوبفوعا  لخاللاو ملااه ساوبعف ا ,  -2

:" هإن قي : هلم ره ت ل خم لنصات لبحال, قي : تلاينو سوأله و   قا  لألناوري

 3لبهقيقي , هله ت ل خم تلاينوً به سوبفوع , لنصات لبحال تلاينوً به سوبعف ا "

                                                             
 45: 1لبكتوب   1

 82: 1لألصا    2

 138 خللر لب لسي :   3
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لقد نلاه لسن لبهوجب إب  جعنار لبنها ين,  قا : "ه   نّه ملاه سوبف   ماالب  

 1كثيل من لبنها ين"

نصاانو ماو س اد لبعلهااب, هقاو  لبأعناار لنتصاوسه  ل قا   سا ثيون:" لتفقال عل 

 2عل   نّه خال ملاه سوبعف ا "

لقاد  خاا لبفااللء مان لبكاااهيين سناال لبت ايال,  قااا   ساا ثيااون: "لزعام لبفااللء  ن  

 3ل خم لرتف  بلانه سوبفوع "

لنلااب لبلااياط  إباا  لبكاااهيين  ّن ل خاام سااوق علاا  ره ااه هااو  قابااان سوبتلااايه  قااا : 

 4لبكاهيين  ننو بم ت ع  هيه شيئوً, ل نّه سوق عل  ره ه""لمالب 

 ّمو لبعنصاب عند لبكاهيين هنا عل  لبهو   ل مو عاّاللل عناه سعصاطلن لبقطا , 

 5 قا  لب كالي:"لقو  لبكاهيان:  نتصب عل  لبقط ,   نان لبهو "

 ل قا   سا ثيون: "لقو  لبفللء: لنتصب تلاينوً سوبهاو , لعناد لبكااهيين لنتصاب

 6عل  لبهو "

ذلب هل م من لبنهوة إب   ن ل خم لخعنو ملهاب للبحال خاللاو منصااب لبام   -3

 دّلبالعااو سوبتلااايه علاا  لبفوعاا   ل لبعف ااا , لمااننم لبنهااوب للساان موبااك,  قااا  

لبنهوب:" سوب لبهللف لبت  تله  لألخعوء لتنصب لألخاور, لل : كون لصور 

قوةعوً. ره ت ز دلً ألنّه لخم كاون لنصاب  للّ , لسوب... تقا  من ذبك: كون ز د

 7قوةعوً ألنّه خال كون....."

لج   لسن موباك ماو قوباه لبنهاوب معاو شاوب ها  عالف لبنهاا ين لبام  نلااه إبا  

جعنارلم,  قا : "لبلوة  ه  علف لبنها ين لبت ايل عن ملهاب لاال لبااوب لمنصااسه 

 8سوخم لخال"

 : المعاصرينثانياً: ما جاو عند الباحثين 

 الدكتور تمام حسان: -1
                                                             

 380-379: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1

 72: 2ل رتلوف   2

 117-116: 4لبتا ي  للبتكعي    3

 .63: 2ع  لبن  4

 .167-166: 1لبلاوب   5

 .72: 2ل رتلوف   6

 .19-18لبتفوث  ه  لبنها:   7

 .337: 1شل  لبتلني    8
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ألن   لى  نّه   عوق  سين مو ذلب إبيه لبنهوة من تلعيه لخم لال لأله و  هاوعوً, 

نو من لبفوع  من  لق  عع  لبف   ل ثدثه, لبيس ه  كون ل خالتنو م ن  لبهدث لبيس ب

ن  ص  بع خعوب لبف لي  خاى لبتصلف,  قا :" هإذل كونت خلالً من م ن  لبهدث لخوب

 لب من هن  نوقص  لمنقاب  مننو....

 مو لبتضو  هقاد علهناو  نناو تادخ  علا  لبأعلا  ل خاعي  هيلاع  لبعاتاد  لخاعوً بناو  

للبحال خاللً بنو. لبم  لم لخم كون هوعوً ألن لبفوع  إنعو لا مهادث لبهادث لبايس ها  

 1كون م ن  لبهدث كعو مض  ل  ه   خالتنو"

 ره: الدكتور خليل عماي -2

هيااالى  ن كاااون عنصااال  لااايل إبااا  لبااا من لبعويااا , ل  عوقااا  باااه سوبف ليااا  

ناو  قا :"لإذل مو دخلات عليناو كاون  ل إثادى  خالتناو, للان عنوصال زمان   غيال, هإن

 تصان مثوً: 

 كون,  صان,  مل , موزل  عل  مأتندلً.

 خيكان تهلي  لبأعل  كعو  ل : 

 كون: عنصل لإلشورة إب  لب من لبعوي .

 …  ل ملند إبيه ملهاب…  ل : ماتد  لعوم  ره هع

 2مأتندلً: خال  خا لبفته  لقتضوء بكون"

 الدكتور محمد عبد اللطي  حماسة: -3

هقد ر ى  ن لإلخنود  تم ساين لبعاتاد  للبحاال, هتادخ  علينعاو كاون ل خالتناو ألنّناو  

   ْن لصاطلن بناو" بيلت  ه و ً ثقيق , ألن لبف   لبهقيق  مو دّ  عل  زماون لثادث, إبا

 دللب ه ليا " هعاو  نطاام علا  لبعاتااد  للبحاال مان  ثكاو   نطااام علا  لخام لخاال كااون 

ل خالتنو,  قا :" منعو كونت لال لألشيوء   تد  عل  ثدث بم تكن  ه و ً, إ  مان جنا  

لبلفااظ للبتصاالف هلااابك قياا   ه ااو  عاااورة, ل عكننااو  ن تلحااد لااال كلااه إذل قلنااو  نّنااو: 

ه لي "  ي تتصلف تصالف لأله او     حاال عنناو, باابك    قاا  لإلخانود ساين " دللب 

لال لألدللب لبف لي  لل خم للبحال, لمو  نطام علا  لبعاتاد  للبحاال مان ثياي لبتاللسط 

 3 نطام عل  لخم كون خاللو"

                                                             
 113-112لبحوص  لبنها  :   1

 102ه  نها لبلغ  لتللكيانو:   2

 102سنوء لبأعل  لب لسي :   3
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للباي  ظنل بلاوثي  ّن كون ل خالتنو عنوصل تدخ  عل  لبأعل  ل خعي  بد ب   

 ين, ل  ثدث تهعله لال لب نوصل.عل  زمن م 

لقد صّل   سا لباقوء لغيلل من لبنهوة سابك,  قا :" كون ه   من  ه و  لب اورة,  

للا  ل خالتناو ماان لأله او  لبنوقصا , للجااه لبنقصاون ماان ثياي إننان إنعااو دبلان  علاا  

عند . هأوء ل خم ملهاعوً للبحال منصاسوً لقتضوًء بكون لبعو جوء 1لب مون دلن لبهدث"

 لب لب ه  نطقنم سنال لبتللكيب.

ل مااو ماان ذلااب إباا   نّنااو تلهاا  مااو س اادلو شاااينوً سوبفوعاا  لتنصااب لبحااال تلاااينوً  

سااوبعف ا  هيظناال  ّن لبنهااوة قااد ت لقااال سااابك لهاام بنظل اا  لب وماا  للبع عااا  لتفلاايللً 

و  ماان بلهلكا  لإلعللسيا  علا  م عابينااو إياوه  إبا  لبعلاوكل  لبقوةعاا  سينناو لساين لأله ا

ثيي إنّنو مكان  من ثوث   ثلف كوأله و  نها: يلب, قو . لب   مو جوء عناد لب الب 

 2من ره  م عابينو كعو ه  قا  لبلوعل:

 لآخُل مثن سوباي ُكْنُت  ْصننــــ ُ   إذل ِمُت كون لبنّوُب صنفون شومــتو 

لبعف ا   لد عل  زلعع   ّن لخعنو ملاه سوبفوع  لخاللو ملاه سوبعف ا  إذ إّن  

 ه  كومنم    كان ملهاعوً.

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
 

 التراكيب الخالف في مسائل
 

 .لتصو  يعيل لبغيا  لباي   اد عل  لبعف ا  سوبفوع  ه  لبحوف -57

                                                             
 42-41لب كال  : لألمون    1

 71: 1لبكتوب   2
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لبحااوف هاا  تلكيااب:  ااو ثوثاا ً لثوثااين... ل ااو ثوثاا ً للبثوثااان  ل لبثوثااين هاا   -58

 لبندلء.

 لبلُنمَّ للصفنو. -2    ،  ندلء مو هيه -1لبحوف ه  ملأبتين:  -59

 لبحوف ه  ندلء  و  ست. -60

تاالخيم  -2تاالخيم لبعضااوف،  -1لبحااوف هاا  سااوب لبناادلء، لهيااه ثااوث ملااوة :  -61

تااالخيم غيااال لبعناااودى  -3لبثوثااا  إذل كاااون علعاااوً خاااوكن لباخاااط  ل متهااال ، 

 بلضللرة.

 لبحوف ه  لصف لبعنودى لبعندلب. -62

 لبحوف ه  ندب غيل لبع للف. -63

 ثاف ثلف لبندلء م  لخم لإلشورة.لبحوف ه   -64

 لبحوف ه  مو  نصب من لألخعوء عل  ل ختصوص. -65

 لبحوف ه  سوب ل شتغو . -66

 لبحوف ه  لب طف عل  لبضعيل لبعأللر سدلن إعودة لبأور. -67

 لبحوف ه  ت دد لبهو . -68

 لبحوف ه  مأ ء لبهو  م له . -69

 لبحوف ه  تقد م لبهو  عل  صوثانو لبنكلة. -70

 سين لبحال للبهو .لبحوف: لبظلف  -71

تقاد م لبهاو  علا  صاوثانو لبعلهااب  ل لبعنصااب  ل  -1لبحوف ها  ملاأبتين:  -72

 مأ ء لبهو  من لبأور للبعأللر لبُعتنقدّ . -2لبعأللر.، 

 لبحوف ه  مأ ء لبهو  غيل ملتق . -73

 لبحوف ه  مأ ء لبف   لبعوي  ثو ً. -74

 لبحوف ه  مأ ء لبهو  جومد. -75

 .لبحوف ه  تقد م لبتعيي  -76
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 لبحوف ه  تقد م لبعلتثن . -78

 لبحوف ه  ل ختثنوء لبعنقط . -79
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 خال كون ه و موييوً.لبحوف ه  مأ ء  -85

 لبحوف ه  ثاف كون. -86

 لبحوف ه  ل خم س د " " لبنوهي  بلأنس سين لبانوء للإلعللب. -87

 لبحوف ه  لخم   لبنوهي  بلأنس إذل كون جع  مدني خوبعوً. -88

 لبحوف ه  مأ ء لخم   لبنوهي  بلأنس م له . -89

 لبحوف ه  دخا  ل ختفنو  عل  " " لبنوهي  بلأنس. -90

   لصف لخم " " لبنوهي  بلأنس.لبحوف ه -91

 لبحوف ه  مأ ء لبتوس  س د لخم " " لبنوهي  بلأنس. -92
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نصااب لبف اا   -2بعضااورب ماا  لبفااوء، نصااب لبف اا  ل -1لبحااوف هاا  ملااأبتين:  -99

 لبعضورب سعو ه  ثكم لألمل.
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 لبحوف ه  مأ ء لن، لثلب... مت د   بثوث  مفوعي . -103

 و  لبنوصا  بثوث  مفوعي .لبحوف ه  ثاف لبعف ا  لألل  م  لأله  -104

 لبحوف ه  مأ ء مف ا  "لّن" ل خالتنو يعيللً  ل لخم إشورة. -105

 لبحوف ه  لإلبغوء للبت ليم ه  لأله و  لبت  تنصب ثوث  مفوعي . -106

 لبحوف ه  إّن لم عابينو ه  سوب "لن". -107

 لبحوف ه  ز ودة "كون" م  س ض لبتللكيب. -108

 تقد م خال بيس علينو. -2موزل  علينو، تقد م خال  -1لبحوف ه  ملأبتين:  -109

 لبحوف ه  لبفص  سين "كون" لخاللو سوألجنا . -110

 لبحوف ه  مأ ء لخم كون نكلة لخاللو م له . -111

 لبحوف ه  مأ ء لبفوع  لبظولل للبتعيي  ه  سوب: نِْ من لسئس. -112



71 

 

 المسألة األولى

 اتصا  ضمير الغيبة اللي يعود على المفعو  بالفاعل

 

، ألّن ز ادلً متاأخل ها    بن الن  قا  لبلي : "لمن  لبكاهيان نها: ز دلً غوُماه ين

لبتقد ل من لجال:  ثدلو سوبنظل إب  "غومه" ألنّه من تعاو  خاالل، للبثاون  ساوبنظل إبا  

"يلب" ألنّه م عابه، للبثوبي سوبنظل إب  هوع  "يلب" ألنّه مف ابه، هاقا  لبضاعيل 

ألّن  1هرب   وإذ ابتلى إبراهيمَ ل به قاله، سحوف قابه ت وب  لبعتص  سغومه كأنّه   مفلَّ 

لبعنصاب متأخل من جن  لبعف ابيا  هقاط، لسحاوف: ز ادلً يالب غوماه، هإنّاه متاأخل 

مان جناا  لبع عابياا  للبعف ابياا ، ل جااوزل لباصاال  ، للااا لبهااّم لكتفااوء سوبتقااد  لبلفظاا ، 

اه  ل غاو ن  خيا ه يالب ز ادو، ل يَّ شا ء  رلد  خاا ز اد لكال من  لبكاهياان نهاا: غومن

ل ه  لال لبصارة لا لبفوع ، ل   أااز  عل   ّن ه   رلد يعيل ز د، لذبك ألن لبعفّلِ

 ن تقدّرل قا  لبعف ا  لبعقد  عل  لبف  ، ألّن لبفوع     تقد  عل  لبف   هكيف  فلَّل ماو 

ه ز دو  بن غومن لن ال قاا  لا متقد  لبيس سعقد  تقد للً للال سحوف: ين ، هاإّن ملتاا  لبعفّلِ

لبضااعيل؛ ل أاااز تقد عااه عليااه، ل جااوزل لباصاال ان للااا لبهااّم، نظااللً إباا   ّن ملتااا  

ال لثادل  ي لبفوعا ،  خلناو ماو لتصا  ساه  لبعف ا  س د لبفوع ، هاإذل بام  أا  تقاد م لبعفّلِ

ه يلب ز دو، لكاال من اال نهاا: ماو ط عاك  كا  إ  ز  اد لبعفلل، هنقا  إّن تقد ل: غومن

ألنّك ثاهت لبفوع  لباي لا لألص  للب عدة، للعتنيت سوبعف ا  لباي لا هضل ، لذباك 

سأن قدمته عل  لبف  ، ل جوزل لباصل ان، للاا  لبا ، ألن لبعلاتثن  خادّ ملادَّ لبفوعا . 

الل لبظاولل،  ي    نصااه، هااو  ل علام  نّاه    اقا  ه ا  هوعلاه ياعيل متصا  علا  مفّلِ

 .339-338: 1 أ ء ه  لبعنصاب عل  شل ط  لبتفليل.  قو : ز دلً يلب" كعو 

 تضعن لال لبند ماياعوً لوموً ه  لبنها لب لس ، كثلب لآلرلء هيه، لكثالب  

كاها ، لبحوهوب ه  لقاعه لإقللرل سين لبعدرخاتين لبلةيلايتين ها  لبنهاا؛ لباصالة للب

 ه عاددلً ش لبليا  هياهضوً عن لب لعوء لباورز ن ه  لبانوء لبنهاي عل  لنفللد، لقد نوق

 من لبحوهوب مننو:

لً غوُماه قاد سايّن لبليا  ذباك سعثاو : ز اد: تقديم المفعو  به على الفاعلل والفعلل أوالً:

بن ثم  خا  نوقش آرلء لبنهوة هيه كعو  ل : لن  ين

 عن  نهوة لبكاه  مث  ذبك سهأ   ّن  ز دلً  متأخل ه  لبتقد ل مان لجاال؛  ثادلو  

؛ ألنّاه م عاباه، سوبنظل إب   ن كلع   بن الن  غوُمه  من تعو  خالل، للبثون  سوبنظل إب  ين

للبثوبي سوبنظل إب  "يلب" ألنّه مف ابه، هاق  لبضعيل لبعتص  سغومه كأنّه   ُمفنلَّال 

                                                             
 241لباقلة:   1
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ألن لبعنصااب متاأخل مان جنا   1وإذ ابتللى إبلراهيم رب لهبه قاله، سحوف قابه ت وب  

لبعف ابيااا  هقاااط، لسحاااوف "ز ااادلً يااالب غوُماااه" هإنّاااه متاااأخل مااان جنااا  لبع عابيااا  

 للبعف ابي . ل جوز لباصل ان ذبك، ل للل لبلي  لبصالب.

قا  منوقل  مو جوء عند لبلي ، نلى  ن نااكل  قاال  لبنهاوة ها  لبتلكياب ز ادلً  

 قلب إب  ل خت عو  لبلغاي؛ خعوعوً لقيوخاوً، غوُمه يلب ثت  نلتطي   ن نتاين   نم 

 قا  لسن لبلللج: "لمن لال ز دلً  سال يلب،  ل  ضلب  ل يورب، ههقاه  ن تقاا : 

 . 2ز دلً  سا ز د يلب"

ل قا  لسن عقي : "ل أاز ه  غيل ذبك إن ُعلام لبنصاب تاأخيل لبف ا  مطلقاوً إن  

. 3بلكاهيين ه  من : ز دلً غوُمه يلب"خو لبف   معو ذكلل ... لهوقوً بلاصل ين، خوهوً 

 .4ل قا  لبلياط  "لمن  لبكاهي ... للبفللء: ز دلً غوُمه يلب ستصل فه"

إذلً نهن  مو  ر  ين: قاا   ل  لباصلة بنال لبتلكيب، لرهضه مان  لا  لبكاها ،  

لب اّ  كا  هل ام قاد لعتعاد  خوخاوً بلقاااا  للبالهض إذ  الى  لا  لباصالة  ّن قااة لبف اا  

تهكم. سينعو ج    ل  لبكاه  لبتلتيب  خوخوً بلهض لاال لبتلكياب، هتقاد م ل خام لثقاه ت

لبتااأخيل س ااد لبف اا ، لااا لباااي  ثاادث إشااكو ً هاا  لااال لبتلكيااب لباااي  قادنااو بلاهااي هاا  

لبتلتياب عنصاللً لومااوً ها  تكااا ن لبأعلا  لب لسياا  مناا  رخاا  لبحليا  ساان  ثعاد لتلعيااال 

لبت  قومت ه   خوخنو عل  موثظ  تلتيب  جا لء لبأعلا   خياا ه نظل   لبنها لب لس 

لتهد د مو سيننو من عوقوب لهم مو تلخعه لبهلك  لإلعللسي  ها  تهد اد مالقا  لبكاو ، 

لقد  ثظ خياا ه عوق  لإلخنود لبعلتاا  ساين لبعاتاد  للبحاال للبف ا  للبفوعا  ماو  ادخ  

إبيه. للعو    غن  للثد مننعو عن  علينعو من عالم ،  قا : "لال سوب لبعلند للبعلند

لآلخل ل   أد لبعتكلم منه سدّل. هعن ذبك ل خم لبعاتد  للبعان  عليه. للا قاباك عااد هللا 

 خا  للال  خا . لمث  ذبك:  الب عاد هللا، هوسدّ بلف   من ل خم كعاو بام  كان بوخام 

لء قابك: كاون عااد هللا منطلقاوً، لألل  سدٌّ من لآلخل ه  ل ستدلء. لمعو  كان سعن ب  ل ستد

؛ ألن لال  هتوج إب  مو س دل كوثتيوج لبعاتد  إب  مو س دل" لقاد  طال   5لبيت ز دلً منطلمو

                                                             
 124لباقلة:   1
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عل  تكا ن لبأعل  لألصا   لبف ليا   تقاد م ها  عنوصاللو بغالض  ل ادل لبعاتكلم،  قاا  

لإن كونااو جعي ااوً  خااياا ه: "كااأنّنم إنّعااو  قاادمان لباااي سيونااه  لاامه بناام للاام سايونااه  عناا ،

لقد لختفود لب لعوء س دل من لال لب اورة،  قا  لبألجون : "... هنال  1 نّعوننم ل  نيوننم"

جيد سوبغ، إ   ّن لبلأن ه   نّه  ناغ   ن   لف ه  ك  ش ء قُدّ  ها  مايا  مان لبكاو  

وب  نّاه مث  لال لبع ن ، ل ُفنّلال لجاه لب نو ا  هياه لاال لبتفلايل، لقاد لقا  ها  لناان لبنا

 كفا   ن  قااو : إنّااه قناادّ  بل نو اا  لألن ذكاالل  لاام، مان غياال  ن  اااكل ماان   اان كوناات تلااك 

لب نو  : لسم كون  لم: لبتحيهلنم ذبك، قد صغل  مل لبتقد م للبتأخيل ه  نفاخنم للّاناال 

لبحطب هيه، ثت  إنّك بتلى  كثللم تتا ه للبنظال هياه يالسوً مان لبتكلاف، لبام تال لنّاوً 

، ل قاااا  لسااان عطيااا : "لقاااد  علااا  لبفوعااا  2لااا  صاااوثاه مااان لاااال لشاااانه" زرى ع

 .3بولتعو "

 .4ل قا   سا ثيون: "ألن لب لب عودتنو تقد م لأللم عندلو للبع تن  سه" 

لقد  هود لب لعوء لبعهدثان معو ذلاب إبياه لبقادموء ها  هكالة لبتقاد م للبتاأخيل ها   

سااين لبنهااا للباوغاا   ل سااين لبتلكيااب لبأعلاا  لب لسياا  لج لالااو نقطاا   لسطااان سيننااو ل

للبد ب . هقد للتم لبدكتار تعو  ثلون سوبتلتيب ه  لبأعل  م تعدلً عل  لبلتا  ه  تهد اد 

عنوصل لبتلكيب ملتفيدلً معو جوء عند عاد لبقولل ه  هكلة لبتقد م للبتأخيل هاّين  ثال 

لبلاس،  قا : " مي  إب  لبلتا  لبعهفال  لغيل لبعهفال  ه  تللسط لبتلكيب س يدلً عن 

ل عتقود  ن عاد لبقولل ثين صوف لصطوثه "لبتلتيب" قصد سه إبا  شايئين  لبنعاو ماو 

 درخه لبنهوة تهت عنالن "لبلتا " لإن كونال بم   نال سنو تعوموً، لإنّعو هلقال لبقا  هينو 

... لتقاا   سين  سالب لبنها لثونينعو مو  درخه لباوغيان تهات عناالن لبتقاد م للبتاأخيل

لبلتا  ه  ك  ذبك قل ن  من لبقللةن لبعتضوهلة عل  ت يين م ن  لباوب ... س  إّن لبلتا  

غيل لبعهفال   دعا لبهو  إب  ثفظنو إذل كون  من لبلاس  تاقف علينو لذبك ها  نهاا: 

يلب ماخ  عيل  لنها:  خ  صد ق  إذ  ت ين ه  ماخ   ن  كان هوعوً له   خ  

هوهظ  عل  لبلتاا  ألنّناو ت  ا  لبلااس للا  لناو ت تاال لبقل نا  لبلةيلا   ن  كان ماتد  م

علا  لباااوب لبنهاااي ... ل ظنال  ّن سااين لبلتااا  لبنها اا  لساين لبظاااللل لبعاق ياا  رثعااوً 

 .5ماصاب ، ألّن لبلتا  ثفظ لبعاق  للبظوللة لبعاق ي  ل  تهقيم مطوبب لبعاق "
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عنصللً من عنوصل لبتها     عد إبيه سينعو ج   لبدكتار خلي  ععو لل لبتلتيب  

لبعتكلم ها  تقاد م جا ء علا  جا ء ها  لبتلكياب بغالض ها  نفاس لبعاتكلم،  قاا : "ألن 

لبعتكلم   عد إبا  ماارهيم ثقاه لبتاأخيل هيعاو جاوء عان لب الب هيقدماه  ل ماو ثقاه لبتقاد م 

نظاو   هيدخلل طلاوً إللنور تلتياب لبع اون  ها  لبانفس ... ل قاا  "هتلتياب لبكلعاوب ها 

جعل  م ين  كان بتهقيم م ن   ل دل لبعتكلم، هيقدّ   ل  دخل ماون  لبتلكيب بيص  إب  

ذبك لبع ن  ... هوباي  رلدل لبعتكلم من لبتقد م للبتأخيل ... للا إسللز عنصل م ين ها  

م ن  لبأعل  سإسللز ج ء مان  ج لةناو هاتم ذباك ستها ا  لاال لبأا ء لهقاوً بقالعاد لبنهاا 

ن ماق ااه لألصاا  إباا  ماقاا  متقااد  هاا  لبأعلاا . للااال  ماال متااا  هاا  بغااوب لبتهااا ل  ماا

. للباي  ظنل بلاوثي  ن لنو   صوً تليل عليه لبتللكيب ه  لب لسي ، لمو جوء 1لب وبم"

مننو خورجوً عل  لألص ، هوسدَّ  ن ننظل إب  مو جلى ها  لاال لألصا ، هاإن قادّ  جا ًءل 

دلو لبعتكلم بلأ ء لبعقد ، للا مو عاّل عنه لبادكتار هتقد عه  هع  قيع  د بي  جد دة  رل

 .2تعو  ثلون سو نتقو  من لبع ون  لبنها   لب وم  إب  لبع ون  لبنها   لبحوص "

من هكلة لبتلتيب ه  لبأعل  لماو  طال  عليناو مان تغييال كعاو عليانو، نالى  ن  

 ننوقش مو جوء من خوف ه  تلكيب  ز دلً غوُمه يلب :

لألص  ه  لبأعل  لبف ليا  لبتا  ه لناو مت اد لهام لبتلتياب لبلغااي لبع اللف ها   

 مف ا  سه  –هوع   –لب لسي : ه   

هأص  لبتلكيب  تكان من: يلب غوُ  ز دل ز دلً، للب لسي  تقا  مث  لال لبنعط  

ين لبتلكيا ، ثم تهّابت إبا   يالب غوُماه ز ادلً ، للاال لبانعط ثاباه خاوف طا ا  سا

 قاا ً لرهضوً، لخاف  اين سوب لض لبتوب : لبنهوة

 لى جعنار لبنها ين عد  جالز لبتلكيب لبلاوسم، ألن هياه إساللز لبضاعيل ها   

لبفوعاا  قااا  ل خاام لبظااولل لبعف ااا  سااه، للااا مااو عاّاال عنااه لبنهااوة سعقاباا  "   أاااز 

لبعلأب   لإليعور قا  لباكل"  قا   سا عل  لبفورخ : "لبا ج لت لبغو  لبفوع  ه  لال

هقلات يالب غوُماه ز ادلً، باام  أا ، كعاو جاوء ذباك هاا  لبعف اا  ساه. ل قاا  لسان جناا : 

بن غوُمه ز دلً" لن  .3"ل جع ال عل   ن بيس سأوة  ين

 من لبالين  ن  دب  لبنهوة بنال لبعاياب تدلر ه  لبنقوط لآلتي : 
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 .1لإليعور قا  لباكل من لألصا  لبعلهاي  عندلم -1

عوةد عل  متأخل بفظوً لرتا ، للا معو    أاز،  قاا  لسان  لبضعيل ه  "غوُمه" -2

  اايش: "لبااا قلاات: ياالب غوُمااه ز اادلً، سلهاا  لبغااو  ماا   نّااه متصاا  سضااعيل 

لبعف ااا  بكااون معتن ااوً؛ ألن لبضااعيل هيااه تقااد  علاا  لبظااولل بفظااوً لم ناا ، لألّن 

 ناااى سااه  لبفوعا  لقاا   ل ً، للا  ملتاتااه، للبلاا ء إذل لقا  هاا  .....    أااز  ن

. لقااد تااأل  لبنهااوة مااو جااوء ماان شاااللد تقااد  هينااو لبضااعيل علاا  ل خاام 2غيللااو"

 :3لبظولل، هقوبال ه  قا  لبنوسغ 

ىن رسهه عنــ  عـديَّ سن ثوتـمل  قْد هن نـ   جن ن  ج لءن لبكوِب لب ول ـوِب لن

 ّن لبناااوء عوةااادة علااا  لبعصااادر، للبتقاااد ل: جااا ى ربه لبأااا لء،  قاااا  لسااان   ااايش: 

للبصالب  ن تكان لبناوء عوةادة علا  لبعصادر، للبتقاد ل: جا ى ربه لبأا لء لصاور "

ذكل لبف   كتقد م لبعصدر إذل كون دل ً عليه، لمثلاه قاابنم: مان كااب كاون شاللً باه،  ي 

 .4كون لبتكا ب شللً به"

 لبكن مو قوبه لبنهوة  عكن منوقلته عل  لبنها لبتوب : 

إجعااوب لبنهااا ين علاا   ّن لإليااعور قااا  لباااكل ماان لألصااا  لبعلهاياا  ماالدلد  -1

سوألصااا ، هوبلااعوب مصاادر  صااي  ماان  دباا  لبنهااا  د اادل، ل مااو ل خااتوف هاا  

تاجينه هأمل  حتلف عن ذبك، إذ إّن لبتاجيه  كان عودة عل  ياء قالعاد ق ادب 

يا   أاد  ّن ذباك قاد س د ل خت عو . لإّن من  ادرب شااللد لبلاعوب ها  لبلغا  لب لس

لرد هاا  لبقاالآن لبكاال م لهاا  نثاال لب االب لهاا  شاا للم، هععااو جااوء هاا  لبقاالآن 

 يفةً موسىفأوجس ه خ  ، لمن لبنثل قا  لب لب "ه   كفونه بُفَّ لبعيُت، 5في نَْفس 

كنُم" له  سيته  دت  لبهن
 : 7لمن لبل ل قا  زليل 6

ْن  لمن  نْامــوً علـ  عوته لنلمـو  لعوثــ ن منه للبنّدى ُخلقنـو نْلمن لب  من
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. إيوه  إبا  ذباك هاإّن 1ل قا   سا ثيون: "لخعوعه عن هصهوء لب لب صهين" 

لبقااا  سااأّن لبضااعيل   اااد علاا  متااأخل بفظااوً لرتااا ، هيااه محوبفاا  بعااو جااوء صاال هوً هاا  

لبنصاص هوب لس  نطم سعو تعليه عليه خليقته لبلغا ا      الف إياعورلً قاا  لبااكل  ل 

هنا  نطم مأعاع  من لبعااون  لبصالهي   لبعارهيعاوب   دبّاف سينناو بت اال عّعاو غيلل، 

ه  نفلاه، هاإن قادّ   ل  ّخال  ل  ياعل، هإنّعاو بهوجا  ها  نفلاه تهلكاه لبع اون  لبكومنا ، 

هينطم لهم لال لبع ون ،  قا  لبألجون : "ل مو ننْظُم لبكلم هليس لألمل هيه كابك، ألنّاك 

 .2ع ون ، لتُلتِّاُنو عل  ثلب تلتب لبع ون  ه  لبنفس"تقتف  ه  نظعنو آثور لب

مو قوبه لبنهوة  ت ورض م  مو ذلاال إبيه ه  تلكيب لبأعلا  ساين لبفوعا  للبعف اا   -2

مف اا  ساه ،  قاا  لسان   ايش: "لإذل  –هوعا   –سه، هع لا   ّن  ص  لبأعل   ه   

كون لبفوع  كاوبأ ء مان لبف ا  لجاب  ن  تلتاب س ادل، لبناال لبع نا     أااز  ن 

 تقد  عليه، كعو    أاز تقد م ثلف من ثللف لبكلع  عل   لبنو، للجب تأخيل 

لبعف ا  من ثيي كون هضل ،    تاقف لن قود لبكو  عل  لجادل، هإذلً رتا  لبف   

 كاااان  ل ً، لرتاااا  لبفوعااا   ن  كاااان س ااادل، لرتاااا  لبعف اااا   ن  كاااان   أاااب  ن

 .3آخللً"

للختنودلً إب  لال لبانوء لبعنطق  لبالن  هاإّن قلاعوً مان لبنهاوة قاد  جاوزلل مثا  لاال 

 6للساان موبااك 5للساان جناا  4لبتلكيااب  ياالب غوُمااه ز اادلً  مااننم لألخفااش للبطااال 

 للبلي ، ل ثعد سن ج فل. 

 قا   سا ثياون: "للبنها اان  هكعاان سعنا  لاال هظاوللل  نّاه    أي لاو إ   ساا  

لبفتن، لقد  جوزلو قاله من لبكاهيين  سا عاد هللا لبطاال  لتا اه  ساا لبفاتن ... لنقا  غيال 

 س  ج فال لبّصافور عان  سا  لبهلان إجاوزة ذباك: هاأسا لبفاتن ها  ذباك باه خالفو لبطاّال  

 .7للألخفش"

لنم  أيا لن مثا  لاال لبتلكياب لبنقا  عان لب الب هقاد لرد عاننم لب ّ  لباي ج  

 كثيل من لبلاللد عل  نعط تلكيب  يلب غوُمه ز دل :
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 :1 قا  ثّلون سن ثوست 

ْأدنلً  نْخلنــدن لبدلــلن لل  من لبنّوِب  سق  مأدُل لبدللن ُمْطع ـو  ثدلً لبا  ّن من

 :2لقا  لآلخل 

 زليللً عل  مو جّل من كّ ِ جونـبِ   ه   بنْيتن ش لي ل   لامــن قاُمـ

 :3لقا  لآلخل 

 لثلِن هنْ  ل كعو  أ ى ِخنِّعـــور  ج ى سنال  سو لبغيــون عنن كنانــلل 

 :4لقا  لآلخل 

 لكود با خوعــد لبعقـدلُر  نْنتنصلُ   لبعو ر ى طوباـال مص او ذُِعــللل

قد ت قب لسن موبك ها  إجوزتاه لإّن معو  قتضيه لبليوق  ن  شيل إب   ّن  سو ثيون  

لبتلكيب لبلوسم، لمو دنبّ  سه من شاللد، هناا  الى  ن ماو قوباه لسان موباك غيال ملاتقيم، 

ل دخ  مو ذكلل من شاللد ه  سوب لبضللرة لبل ل  ،  قا   ساا ثياون: "هل عالي إنّاه 

قد كثل مأ ء ذبك ه  لبل ل، هوألثاط جاالزل ها  لبلا ل دلن لبكاو ، كعاو ذلاب إبياه 

 .5ثعد سن ج فل" 

لب   جالز لبعلأب  لبلوسق  عن س ض لبنهوة معو   دته لبنصاص  أ   مو ذلب  

لباوثاي  إبيه لبكاهيان من من  تلكيب: ز ادلً غوُماه يالب هياه سُْ ادو، لب اّ  لبااي ج ا 

 عف ا  لا  أخا سل ي لباصل ين قاة لبف   لبت  تدذن ستقاد  م عابياه، لب اّ  لب نو ا  ساوب

بعقاو  ث  لال لبتلكيب. لثت  تتضن لبصارة عن لال لبتلكيب،  ادل  ّن للبت  جّازب م

بالسط منوخب  ن نلتفيد معو جوء عند لبدكتار خلي  ععو لل بتهلي  لبتلكيب ها  يااء ل

 مو سين لبعان  للبع ن ، عل  لبنها لبتوب :

 مف ا  سه مقد  بل نو   لل لتعو   ز دلً 

 لهقوً بعو ذلب إبيه لبكاهيان هوع  مقد  بل نو   للبتاكيد  غومه

ه اا  مااوض للااا عناادل ساادرة لبأعلاا   لبعاااون  لبصاالهي  هاا  لبتلكيااب   يلب

 ملتاط  سه  =
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 يلب  غوُمـهُ   ز دلً   

 

 

 بل نو اا  = جعلاا  ه لياا  تها لياا  لبعف ااا  سااه مقااد  بل نو اا  لل لتعااو  سااه، للبفوعاا  مقااد 

 للبتاكيد.

 رضي من خالفات نحوية، نعرض القسم الثاني منها:إكماالً لما تضمن نص ال ثانياً: 

اه  ل غاو ن  خياه يالب ز اد، ل يَّ شا ءل    قا : "لكال من  لبكاهيان نها: غومن

ل ها  لاال لبصاارة لاا   رلد  خا ز د، عل   ّن ه  " رلد" يعيل ز د، لذبك ألّن لبعفّلِ

بفوعا     تقاد  علا  لبفوع  ل   أاز  ن تقادرل قاا  لبعف اا  لبعقاد  علا  لبف ا ، ألّن ل

اه ز ادو،  بن غومن الن لبف   هكيف  فلَّل مو لا متقد  لبيس سعقد  تقد للً، للاال سحاوف: ين

؛  ل قا  لبضعيل، ل أاز تقد عه عليه، ل جاوزل لباصال ان، للاا لبهامه هإّن ملتا  لبعفّلِ

ل لثدل  ي لبفو ع ،  خلناو نظللً إب  ملتا  لبعف ا  س د لبفوع ، هإذل بم  أ  تقد م لبعفّلِ

ه" ه يلب ز د: يلب ز دو غومن  .1مو لتص  سه لبعفلل هنقا  إن تقد ل: غومن

قا  منوقل  مو جوء عند لبلي  ها  لبحاوف لبلاوسم نالى  ن نااكل آرلء لبنهاوة  

 هيه:

 قا  لسن لبلللج: "للختلفال ه  قابنم: "مو  رلد  خا ز اد" هأجاوزل لباصال ان،  

ذكاال ماان ز ااد، ل نسناا  ذبااك لبكاهيااان هفلقااال سينااه لسااين لره ااال ز اادلً سأخااا، لهاا   رلد 

هُ يلب ز ادو" ساأّن لبناوء مان نفاس ل خام سعن با  لبتناا ن هصاور سعن با : غوماوً  "غومن

 .2يلب ز د"

 ظنال مان كاو  لسان لبّلاللج  ّن لناو  هلقاوً ثوصاوً ساين لبتالكياين هوباصاال ان  

عاو لرد بل لهضان لآلخل. لهيه خوف  أي لننعو.  مو لبكاهيان هنأدلم  قالان تلكياوً 

 عند لبلي  عند لبفل قين.

لقد نوقش لال لبحوف ل لخ  جالناه كا ٌّ مان لسان موباك ل سا  ثياون، هنأاد لسان  

موبك قد لّجه مو قوبه لباصل ان للبكاهيان لهم مو جوء سه لبلعوب عان لب الب هالهض 

  لسن موبك: "هإن خو لبف ا  مو قوبه لبكاهيان، ل نلد عل  ذبك شاللد من كومنم.   قا

من ذبك جاوز تقاد م منصااسه علياه مطلقاوً خوهاوً بلكااهيين ها  منا  ز ادلً غوُماه يالب 
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ااه ياالب ز ااد لغااو ن  خيااه ياالب ز ااد، لمااو  رلد  خااا ز اادو، ... هااإن لبكاااهيين  لغومن

اه يالب   عن ان لال لبعلوة  ل شاولنو، للا  جاوة ة بثاااب لخات عوبنو... لمثاو  غومن

 ا  لبلوعل:ز د ق

 ن ل ْلق  سل يـــه لبعغــللرُ   ر  نه  نهعدُ لبــاي  بفن لبهــــ 
1 

 لمثو  غو   خيه يلب ز د قا  لآلخل: 

ْينــو ل غــالل بنــــو ــو  شل  نامن عن ِكاْت عنْنــ و سِِهــْدج جن رن
2 

 لمثو  مو  رلد  خا ز د قا  لبلوعل: 

 ن تُلتعــوُ  سغيـِل هللاِ آمــوُ "  لمو لبعلءن  نفــ ن إ  رسهه ه ـــو
3 

لقد خّطأ  سا ثيون مو ذكلل لسن موبك عن لبكاهيين، للّين  نّه قد خلط ه  لبنق   

 تعن . عننم، هانيّن ماقفه من ر ي لبكاهيين، لثدد لبتللكيب لبت  تأوز عندلم للبت 

 قا   سا ثيون: "ل ّمو قاباه: غوماه يالب ز ادو، لها  سيتاه  ادت  لبهكاُم لشناتّ   

تاادلب لبهلااا ، لنقلااه عاان لبكاااهيين  نّناام    أياا لن مثاا  لااال، لخااعوعه عاان هصااهوء 

لب الب صاهين، هناا ثأا  علاينم، هتحلايط مان لبعصانف ها  لبنقا  عان لبكااهيين، ألّن 

عن لبعف ا  للبفوع  سين  ن  كان ُمتَّصًو  لبكاهيين هنصلال ه  لبضعيل إذل تأخل لب وم 

سااوبعف ا  مأااللرلً،  ل سعااو  ياايف إبيااه مأااللرلً،  ل منفصااو عنااه،  ل متصااو سااه هاا  

ماي  نصب هإن كون متصو سه  ل سعو  ييف إبيه مأللرلً جوز ذبك عندلم  ن  تقد ، 

صب، للا نها إرلدته  خا ز د، لغو ن  سيه يلب ز د، هإن كون لبضعيل ه  ماي  ن

متص  سوبعف ا  بم  أ  عندلم نها: ياوِرسنهُ يالب ز اد، إذل كونات لبناوء ها  مايا  

هُ يلب ز دو لإن كون بم  تص   نصب، لإن كونت ه  ماي  جّلل جوز، كعو جوز: غومن

ثّلااال ذبااك سِعثُااُ   سااوبعف ا  ل  سوبعضااوف بلعف ااا  هااو  أاااز عناادلم تقااد م لبعف ااا ، لمن

ثب ز دو، لمو  رلد  ثب ز د، ل ا   قا   تحلد ز د، ل ا   قا  كثيلة، مننو: مو ر ى  

 هلاال خوبااد، لإذل قااو  خناالَّ  ز ااد لمااو   أاااه  تااا   خااا . هنااال كلهنااو من نااو لبكلااوة  

 .4للبفللء، ل جوزلو لباصل ان"

ْن  توس  مو قوبه لسن موبك ل سا ثيون  حلج سوبعوثظوب لبتوبي :   إّن من

لو  من مصودر ل ثتأوج لبنهاي بتأ يد مو ذكالل مان  لعتعد لسن موبك عل  مصدر -1

تللكياب هاّلااف لبلا ل، للااا مصادر  صااي  عناد علعااوء لبنهاا للبلغاا  ها  تاجيااه 
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لبقوعادة لبنها ا . لباايس لناو مأاو  سيااون دلر لبلا ل ها  سنااوء لبقوعادة لبنها ا  لمااو 

 ذكلل لب لعوء من  قال ؛ هكتب  صا  لبنها مليئ  سابك.

 ّ  لبنهااون  سن موبك ها  لبتحلايط ها  لبنقا  غيال ملاتقيم، ألّن جاب ّ  لتنو   س  ثي -2

بياه بام لبكاه  كعو  لى لب لعوء قد لنهصل ه  م ون  لبقلآن بلفللء لس د لبلجااب إ

هضوً عان  نأد كثيللً من لبتللكيب لبعاكارة عند لب نوِبعين ماكارة ه  لال لبكتوب.

كل هنعاه باا وء سوبنقا  لماننم مان لخاتحد  ّن كثيللً من ملوة  لبنها، قد تنوقلنو لب لع

 لبعلأب  لب ّ  كتوب لبلياط  "لبنع " شولد عل  ذبك.

هاا  تاجيااه لبتللكيااب سااين لب ااوبعين باايس كايااللً هقااد  –كعااو  االى لباوثااي  –لبفاالق  -3

اه يالب ز ادو". لس اد لبلجااب  لختلاف ها  تلكياب "غاو ن  سياه يالب ز اد، غومن

 .1الب إبيه لسن موبك"بكتب لبنها لجدب لبنهوة  د دلن مو  

 اد  ّن مو عضد سه لسن موبك ر  ه من من  لبكاهيان با ض لبتللكيب لردّل علينم  د -4

ماو  لسن موبك ثق  هيعاو  نقا  عان لب الب ها  تأ ياد لبتللكياب  ل رهضانو للاال  أ ا 

  نق  عن لبنهوة لبلوسقين مصدر ثق .

بن ز دو" عل  لعتاور لبنوء -5 لن بادلةم ه  مها  نصاب سو ه  قا   س  ثيون "يورسنهُ ين

كيب ه  محتلف هيه سين لبنهوة هعننم من  أي  "جل لبنوء سوإليوه " معو  دخ  لبتل

 لبأالز عند لبكاهيين، للا عكس قا   س  ثيون.

بم  اين كو لب وبعين لبدلر لباي ب اه تقد م لبعف ا  سه ها  لبع نا  ها  لبتللكياب  -6

بكتوب لباهال لبعهايط  أاد  ساو ثياون لبعاكارة لسحوص  عند  س  ثيون، هإن لبعتوس  

قد لختفود من عاورة خياا ه "للب لب إن  رلدب لب نو   سل ء قدمته" ههين  ناوقش 

ماليااي  لبتقااد م  ااالز عاورتااه "ألن لب االب عودتنااو تقااد م لأللاام عناادلو للبع تناا  

 . لبكنه قد تل  تاليفنو ه  لبند لبلوسم.2سه"

بن ز ادو  ن اد هناكل سعاقف لبلي  من لبحوف ها  الن اه ين لبتللكياب ها  "غومن

 ل غو ن  خيه يلب ز د، ل ّي ش ءل  رلد  خا ز د" هايّن  ّن لبكاهيين  عن انناو، لعلّا  

اال هاا  لااال لبصااارة لااا لبفوعاا  ل   ذبااك: "سااأّن هاا   رلد يااعيل ز ااد، لذبااك ألن لبعفّلِ

لا  لبف ا  هكياف  أاز  ن تقدرل قا  لبعف ا  لبعقد  علا  لبف ا ، ألّن لبفوعا     تقاد  ع

ل  ه ز دو هإّن ملتا  لبعفّلِ  فلَّل مو لا متقد  لبيس سعقد  تقد للً، لال سحوف يلب غومن

؛ نظللً إبا  ملتاا  لبعف اا   قا  لبضعيل، ل أاز تقدمه، ل جوزل لباصل ان، للا لبهمه
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ال لثادل  ي لبفوعا ،  خلناو ماو لتصا  ساه لبعفلال،  س د لبفوع ، هإذن بم  أ  تقاد م لبعفّلِ

ه" ه يلب ز د: يلب ز د غومن هنقا  إّن تقد ل: غومن
1 . 

  عكن  ن نحلج من قا  لبلي  لآلت :

اْن مان لبكااهيين، لس اد لبلجااب إبا  كتاب  -1 بم  اكل لبلي  نلا  لبل ي سدق  إب  من

لبنها ين لجدنو نلاته إب  لبكلوة  للبفاللء،  قاا   ساا ثياون: "... لمنناو ماو ر ى 

 ااد ... هنااال كلهنااو من نااو لبكلااوة  للبفااللء ل جوزلااو  ثااّب ز ااد، مااو  رلد  ثااب ز

 .2لباصل ان"

 بم  اينلنتق  لبلي  بايون من  لبأعل    يَّ ش ء  رلد  خا ز دو  عند لبكاهيين ل -2

 لبعون  بلتلكياين لبلوسقين.

 .3بم  ت لض لبلي  با ض لألقال  لبت  تأي  مو ذلب إبيه لبكاهيان -3

ياب "  ّي شاا ءل رلد  خااا ز اد" سقااا   ساا   عكان  ن نالااط ت ليا  لبلياا  عاان تلك -4

" ل " رلد" ياعيللً  ابَّ ثيون "لعل  ذبك  لبعن   عند لبكلاوة  للبفاللء  ّن ها  " ثن

ملهاعوً، للبعلهااب    نااى ساه لبتاأخيل ألنّاه ها  مايا ه. لثأا  لباصال ين  ّن 

لبعضعل لبعلهاب متص و سوبعنصاب، للبعنصاب  ناى سه لبتأخيل، هليس لتصو  

 .4ب سه معو  عن ه عّعو  أاز هيه سإجعوب"لبعلها

وبف ماو مو قوبه لبلي  من ت لي  عن لبكاهيين  ّن لبفوع     تقاد  علا  لبف ا ،  حا -5

ها   لا ماجاد ه  كتب لبنها، هقد لختلف نهوة لباصلة للبكاه  ه  تقاد م لبفوعا 

 للبأعلاا  لب لسياا  هاالهض نهااوة لباصاالة ذبااك للعتاااللل ل خاام لبعتقااد  ماتااد  لعاادّ 

 لبكاهيان هوعوً مقدموً".

لقتصل لبلي  عل  لبتللكيب لبلوسق  لبم  اين مو  عكن  ن تحض  به من تقد م  -6

لتااأخيل سااين كلعوتنااو معااو  هاادث تغييااللً هاا  ر ي لبكاااهيين،  قااا  لساان لبّلااللج: 

"ل جوزلل جعي اوً: " خاا ماو  رلد ز ادو"، "ل ثابَّ ماو  عأااه ز ادو"، "لخالج رلكااوً 

 .5ز د"
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بن ز ادو" "ماو  رلد  خاا ز ادو" ها  رهض س ض  -7 الن اه ين لبنها ين لبلسط سين: "غومن

ْن ذكلنو من لبكاهيين، هيالى  لبعن ، ألنّنعو كعو  لى س د تعهيد   تعثون ر ي من

 ّن لأللبا  جاوة ة سإجعااوب عناد لبكاااهيين، للبثونيا  ملهاياا  عنادلم، ... لمااو  رلد 

 .1 خا ز دو    أاز عندلم"

بتقاد م مو ذلب إبيه لباصل ان، هاألرد دلر ل –ر  وً  د د هيه  لرتلم لبلي  بنفله -8

بّ ، للبتأخيل ه  لبتهكم ه  مث  لال لبتللكيب، هيلى  ن لبأعل  تليل ه  إطور   لَّ

اه، ثام قادِّ  عنصالو مان عنوصاللو للاا لبعف اا  ساه، لقاّاة  للا يلب ز ادو غومن

ملتاا   كعو سايّن لبليا : لب وم  مل لة سنال لبتقد م، ألّن لبتلكيب لبأعل  لألص 

 ي .لبعف ا  س د لبفوع ، لبكنّه قد  بغو   ه  نفس لبعتكلم بم  فصن عننو لبل

للباي  ادل بلاوثي للهام ماو جاوء عان لب الب ها  مصادر لبلاعوب للاا  صاي  

 عكن  ن نلتفيد منه ه  لرتضوء مو قوبه لباصل ان، ألن لبنق  عن لب لب  حدمه، هكعاو 

تعدلل ه  تأ يد لبظاللل لبنها   سكمل لوة  من شا ل لنثال لب الب،   لم  ّن لباصل ين لع

لتا نم لبكاهيان ه  ذبك لتاخ ال، إ   ن درج  لإلطللد ها  س اض لبتللكياب محتلاف 

 2هينو سين لبفل قين، لب ّ  لبعلأب  لبت  نوقلنولو تعث  ذبك، هوبتالتل لباي ذكلل لألنااوري

جاوء شااولدلً علاا  مااو من ااه لبكاهيااان لقالااه ها  لبنصاااص لبعلل اا     ناادرج تهتنااو مااو 

ه يلب ز د، مو  رلد  خد ز دو ... ، لب لّنو تحضا  بلنقا   لباصل ان من تللكيب  غومن

للا دبي  مقاا   عتعود لبلااللد، طوبعاو  ن لبااي  نقلاه  3عن لآلثود كعو ذكل لألناوري

. لب ّ  لبلي  من لب لعوء لباا ن للتعاال سناال لبعصادر ها  تحال ج آرلء لبنهاوة  ثق  ثناِتو

لتاجيينو، تقا  لبدكتارة  ميلة عل  تاهيم: "كون لبلعوب لبعدثل لألل  ه  تاجيه آرلء 

إصدلر لألثكو ...، لب    لم مو  لتاط لبلي  ه  شلثه بلكوهي ، لمن  لم لب الم  ه  

 .4سل ي لبلي  ه  لبلعوب ر  ه ه  مللعوة لألصا ، لبت  جلب علينو لب لسي "

لمن لبلاللد لبت  لختند إبيه لباصل ان ها  إجاوزة لبتللكياب مان لبلا ل للبنثال  

 عل :

بن ز دو  -1 لن  غوُمه ين

لنان ُ"، ل "شتَّ   ندلُب 5قا  لب لب: "ه  سْيتِه  دت  لبهكُم" لبهن
1. 
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بن ز دو  -2 لن  :2قا  لبلوعل –غو ن  خيه ين

ْينـــو ل نْغـــاللُ بننــو ــو  شلَّ  ْدمن عن ِكانــت عنْن و سِِهــْدج جن  رن

ْلام  ، لس اد لبلجااب إبا  3لنلب لال لبايت إب  رج  من جاد س  ل لمال ةً مان طن

، 4للً ها  لبللاونهنورب بلون لب لب لجدب  ّن قاوة  جد س لطلم من  قا  لبقاوةا  ذكا

 لب ّ  لال معو    ز  ن مث  لال لبتلكيب عودة بنأي  عند س ض لب لب.

 مو  رلد  خا ز د، قا  رج  من لب لب: -3

و شنوءن  نلأ رسِّ  للبِاي لُان بنــــ ـللل نوشئِوً  ســـدل  مْ من  5 نلنوْ هلْلتن تـن

نثااللً لشاا للً إذلً لس ااد تاثياام لبتللكيااب لبلااوسق  لرسطنااو سعااو جااوء عاان لب االب  

للعتعودلً عل  ماد  لبكثلة للبقل  ه  لبلعوب  عكن  ن تدرج مث  لال لبلاللد للبتللكيب 

عل  عودلب بنأي  قليل  عند لب لب   تص  ها  كثلتناو إبا  ساد   ماو جاوء ها  لبقالآن، 

لمو جّادل لب لب من لبل ل ل ثكعال صن ته،  قا  لبدكتار مهعد إسللليم لبانو: "هالق  

لبعنطاق   لند سأمثو  لال لبتلكياب، لبكان لبنصااص لباالردة لبعتعثلا  ها  لبانظم  لبلغ 

لبقلآنا  لبااد  ، للبلاا ل لبااي  قااا  علا  لبصاان   للبتأا اد، قااد خلتاو ماان لاال لبصااار 

بحلالعو من مقتضيوته من لألمار لبت  تهكم  خوبيب لبحطاوب للبع اوموب ساين لبنّاوب، 

 .6بلغ ، لبكننو غل ا  عن لبعأثار مننو"هو تظن لال لألخوبيب غل ا  عن ل

 ّمو تاجيه لبتللكيب من لبنوثي  لبنها   لبد بي ، هوختنودلً إب  مو جوء عناد علعاوء  

لبللف لبصوبن من نهاا ين لمفلال ن لسوغياين ها  ل عتادلد سعاو قوباه خاياا ه: "كاأنّنم 

. 7جعي وً  نّعاوننم ل  نياوننم"إنّعو  قدمان لباي سيونه  لّم بنم، للم سايونه  عن ، لإن كونو 

هتالز  لعي  لبتقد م بلع تن  سه ه  لبتللكيب لبلوسق . كابك  عكن  ن نلتفيد معو جوء عند 

لبادكتار خليا  ععاو لل، هقاد للاتم ستاجياه مثا  لاال لبتللكياب لهام ماننج لختاورل بنفلاه 

ها   8تياب لي  به عددلً من لب نوصل لبت  تالز لبع ن . لمن  لام لاال لب نوصال  لبتل

ماون  لبأعل  للنتقوبنو من لباني  لبلطهي  لبتابيد   إب  لبانيا  لبتها ليا  لب عيقا ، هيكاان 

 تاجيه لبتللكيب لهم لبتلتيب لبتوب :
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ه  مو  لى لباصل  ان  ثام بلأعل  سنيتون: لأللب  إخاور   مهو دة نها: يلب ز دو غومن

اهتهابت لهقوً بعو تقاله لب لسي  من تقد م إب  سنيا  يالب ز ادو    ثونيا  ععيقا  للا : غومن

 ل عكن  ن تازب عل  لبنها لبتوب :

ــه  ز د +  يلب + غومن

 هوع      ه      

 

 مف ا  سه

 مقد  بل نو  

 للبتاكيد للبضعيل مانم

ً  هتوج مو  فللل، هيلتاط س  د كعو  لى لبدكتار خلي  ععو لل ه   لعي  لبضعوة  ل د بياو

 ه  لبتللكيب لبأعلي  هتهل  عل  لبنها لبتوب : 

 جعل  تها لي  ه لي  قُدِّ  لبعف ا  سه بل نو   لل لتعو 

 كابك تهل  لبأعل : "غو ن  خيه يلب ز دو" سوبطل ق  نفلنو.

  ءل  رلد  خا ز د".  مو تلكيب: " يَّ ش 

هكعو ن لم  ّن لبنهوة قد لختلفت آرلرلم ه    ّي  سين لبعاصابي  لل ختفنومي  للبللطي  

 لصل  بندلء مو هيه     .

لبكاان لبتلكيااب لبلااوسم  ت اادد  1لباايس لنااو مأااو  منوقلاا  لااال لبت اادد عاان   يَّ  

ها لبتوب :  خا مو سصارة  خلى عند لبنهوة لبعتقدمين للبعتأخل ن عن لبلي  عل  لبن

، لب ّ  مث  لال  أ لنو نيعم شطل لبقا  سعاصاابي    يَّ  لرهاض ماو عادللو؛ 2 رلد ز دو 

ألّن ل ختفنومي  لبللطي  مكوننعو لبصدلرة ه  لبأعل  لب لسي . لقد نطقت لب لب سابك، 

 :3قو  لبلوعل

ــللل نوشئ  مو شوء  نلأ رسِّ  للباي لنْا بنـــمْ  سنــ نلنوْ هلْلتن تـن َن  دلً وً  ن

 للهقوً بعو لرد عن لب لب  عكن تهلي  لبتلكيب لهم لآلت : 

 ز د +  خا +  رلد + شـ ءل   يَّ 
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 هوع   ه    ه    توز  

 إيوه  

 مف ا  سه مقد 

 بل نو   للبتاكيد

 لعوةد لبصل  مهالف  رلدل،  خال، ألنّه مفنا  من خيوق لبكو .

 :نص الرضي نلكر الخالف الثالثتكماالً لما جاو في اس ثالثا:

ااك  كاا  إ  ز اادو، ألنّااك قااد ثاااهت لبفوعاا  لباااي لااا   "لكااال من ااال نهااا: مااو ط ومن

لألص  للب عدة للعتنيت سوبعف ا  لباي لا هضل  لذبك سأْن قدمته عل  لبف  ، ل جاوزل 

 .1لباصل ان، للا  لب ، ألّن لبعلتثن  خدّ ملدَّ لبفوع "

ن ثاا  تلكياب  ماو ط وماك  كا  إ  ز ادو  هلهضاه لختلف لبكاهياان للباصال ا 

 نهوة لبكاه  ل جوزل لباصل ان.

هانيّن لبكاهيان ثأتنم ه  لبلهض، هنم  للن  ّن لألص  ه  "ز اد"  ن    كاان  

قاا  . كعاو تهوعوً هوبفوع  عندلم مهالف قا  إ ّ إذ لبتقد ل مو  ك   ثد ط وماك إ  ز ادو 

وماا  عاد" هلااا كاون لبف ا  بنناد لدعاد بثاتات لبتاوء ع"ماو خالج إ  لناد، لماو ذلاب إ  د

  ها م لا  للبتأنيي ه  لبف  ، هدّ  عد  إثاوب لبتوء  ّن لبفوع  لا " ثد" مهاله  هكعو 

 ن  ثد.مسوب ل ختثنوء؛  ن  كان مكانوً من ه   لملتثن  منه لملتثن  هوكتف  سوبف   

اك  كا  إ  ز ادو،  ّماو    قا  لألناوري: "ذلب لبكاهيان إب   نه    أاز "ماو ط ومن

لبكاهيااان هااوثتأال سااأن قااوبال: إنّعااو قلنااو ذبااك ألّن لألصاا  هاا  "ز ااد"  ن    كااان لااا 

لبفوع ، إنّعو لبفوع  ه  لألص  مهالف قاا  إ ّ؛ ألّن لبتقاد ل هياه: ماو  كا   ثاد ط وماك 

ذباك قاابنم "ماو خالج إ  لناد، لماو ذلاب إ  دعاد" لباا كاون إ  ز د، للباي  د  علا  

لبف   بدعد للند ه  لبهقيق  ألثاتال هيه عوم  لبتأنيي، ألّن لبفوعا  مدناي ثقيقا ، هلعاو 

بم  ثاتال ه  لبف   عوم  دّ  عل   ّن لبفوع  لا " ثد" لبعهالف، ل د    ضوً  ّن "إ ً" 

ن مان لبأعلا ، ل ساد  ن  قادر قالناو ماو  صان  ن سوسنو ل ختثنوء لل ختثنوء  أب  ن  كا

 كان لباي س دلو ملتثن  منه، هاجب  ن  كان لبتقد ل: مو  ك   ثد ط ومك إ  ز د، إ  
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 نّه لكتف  سوبف   من " ثد" هصور سعن بته، لل خم    تقد  صلته عليه، ل   فلق سيننو 

 .1لسينه، هكابك لبف   لباي قو  مقومه"

 اهيان  هتوج إب  منوقل  عل  لبنها لبتوب :لمو قوبه لبك 

مو ذكلل لبكاهيان  ّن لبفوعا  مهاالف مالدلد؛ ألن لبفوعا  ععادة،  قاا  علياه سناوء  -1

لبأعل   مو لبقا  سأن  ثاد دبيا  علياه، هفياه تكلاف ما  لجااد لبفوعا  لألصا ، للاا 

 .2كلع  ز د

ماو "عفالف نهاا: مو ذكلل لبكاهيان عن ل ختثنوء مان لبأعلا  منقااص سو خاتثنوء لب -2

لبنهاوة  قو  إ  ز دو  نه قاد نقاد مان  ركاون ل خاتثنوء ها  لاال لبنااب مان لبأعلا   ن

  درجانه يعن ماهي ل ختثنوء.

مو ذكلل لبكاهيان عن  مو خلج إ  لند، لمو ذلب إ  دعد  من ثاف تاوء لبتأنياي  -3

 ن س اض    أاز، ل عكن لبّلد عليه سعو جاوء ها  كاو  لب الب، هقاد  لرد خاياا ه 

، سا  إّن 3لب لب  قا  قو  هونا ، قاو  خاياا ه: "لقاو  س اض لب الب: "قاو  هونا "

س ض لبنهوة  لى  نّه  عكن لبقيوب عليه  قا  لبلياط : "لقو  لسان كيلاون:  قاوب 

 .4عليه، ألّن خياا ه ثك : قو  هون "
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لاا م لاا  تل  لبكاهيان لبقيع  لبد بي  لبت   هعلنو لبتلكيب ه  رهضنم به، هكعاو  -4

  ّن  يَّ تقد م ه   ج لء لبأعل   كان بغلض  ل دل لبعتكلم.

رهااض لباصاال ان مااو ذلااب إبيااه لبكاهيااان، لهناادلل ثأااتنم لبلااوسق  سااأّن لبف ااا   -5

متصلف ل أاز هيه تقد  لبع عا ب عليه،  قا  لألناوري: "هوبف   إنعو جوز تقد م 

تعال بام  اجاب تغيال لبف ا  م عابه عليه بتصلهه ه  نفله، للال لبع ن  لباي لدعي

عااان تصااالهه هااا  نفلاااه؛ هيناغااا   ن  أااااز تقاااد م م عاباااه علياااه كلاااوةل لأله اااو  

. ل قاا  لب كااالي: " ّماو لبعقتضا  هنااا لبف ا  لبااي لااا  كا ، للبف اا  1لبعتصاله "

 .2متصلف   ع  هيعو قاله لهيعو س دل"

سم لثأاتنم  ّمو لباصل ان لتا نم ث لب من لبكاهيين هقاد جاّازلل لبتلكياب لبلاو

ه  ذبك  ّن لبف   قاّي ه  لبتصلف ه  م عا ته هيأاز تقد م لتأخيل مو  ت لم سه، باال 

ثكعااال سصااه  لبتلكيااب. لقااد دععااال كومناام سااا ض لبتللكيااب لبتاا   أاااز هينااو تقااد م 

م عا  لبف   بيايهال  ن تقد م لبعف ا  ه  لال لألخلاب جوة ،  قا  لألنااوري: " ماو 

سااأن قااوبال إنّعااو جازنااو ذبااك، ألّن  "ز ااد" ملهاااب سوبف اا  للبف اا   لباصاال ان هااوثتأال

متصلف، هأوز تقد م م عابه عليه كقاابنم "ععاللً يالب ز ادو" لكاابك خاوةل لأله او  

 .3لبعتصله "

اك   لبكن مو قوبه لباصل ان  هتوج إبا  ت قياب سلايط، للاا  ّن تلكياب  ماو ط ومن

دو  هينعااو تقااد م بع عااا  لبف اا ، إ ّ  ن  كاا  إ  ز اادو  مقورناا  ستلكيااب  ععااللً ياالب ز اا

لبقيع  لبد بي  بلتلكيب لألل   ععم من ثيي تقاد م لبعف اا  ألّن لبأعلا  لعتعادب علا  

عدد من لبعدكدلب بتقد م لبعف ا  سه لمننو لبنف  لل ختثنوء  ل مو   لف عند لباوغيين 

 .4للبنهوة لبقصل  ل لبهصل

للب سيدي،  قاا  لب سيادي:  5 ن لسن عقي لقد صهن ر ي لباصل ين من لبعتأخل 

"لذلاب لباصال ان إبا   نّااه  أااز، لتاا نم ث لاب؛ ألن  ز اادلً  ملهااب سوبف ا  للبف اا  

 .6متصلف، هأوز تقد م م عابه عليه كنظوةلل، للال لا لألصن"

                                                             
 .21  176: 1لإلنصوف   1

 .330لبتايين:   2

 .21  174: 1لإلنصوف   3

 .245-313ل ختثنوء ه  لبتللث لبنهاي للباوغ :   4
 .438 - 437 :1لبعلوعد   5

 .166لةتوف لبنصلة:   6
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لب لا   ذنّكال لناو  ّن  ساو ثياون قاد  شااور إبا   ّن مان رهاض لبتلكياب لبلاوسم ماان  

 .1  للبفللء ل جوزل لباصل انلبكاهيين: لبكلوة

لقد نوقش  ثد لباوثثين لبع وصل ن لبحوف لبلوسم لهام نظالة سوغيا ، م تعادلً  

عل  مو جوء عند عاد لبقولل لبألجون ، ه  هكلة لبتقد م، للا لبادكتار مهعااد ماخا  

ثعدلن إذ رهض مو قوبه لباصل ان، لكابك ردّ مو ذلب إبيه لبكاهيان، لعلّا  ذباك ساأّن 

ك  ك  إ ّ ز دو  د  عل   ّن لبغلض قصل لبهكم لب عف ا  سه س د لبنف  ه  مث : مو ط ومن

لباااي ت لاام سااه لبنفاا  علاا  لبعف ااا  لبعقااد ،  ي نفاا   ن  كااان لألكاا  لقاا  علاا  ط ااو  

لبعحوطب لإثاوته بط و  غيلل. لل ختثنوء سـ  إ ّ   د  عل   ّن لبغلض إثاوب  ك  ط و  

. ... ثم لرتض  2غيلل. له  لال لبتدله  ِمن لبفلود مو    حف لبعحوطب ب  د لنفيه عن 

بنفلااه ر  ااوً رهااض هيااه لبتلكيااب لج لااه  اادخ  هاا  ثياا  لبضاا ف هاا  لبتااأبيف للبت قيااد 

 . 3لبلفظ 

لمااو قوبااه لباادكتار مهعاااد    حضاا  بعااو قوبااه لباوغيااان ثااا  لبت قيااد لبلفظاا ،  

لباوغا  نأاد  ّن لبع نا  هيناو غيال لليان ههين ننظل إب  لبتللكيب لبت  نوقلانو علعاوء 

سلاب تقد م  ج لء من لبتللكيب عن لبعالق  لبت  تلتهم معو  أ   لبع نا  لبااي  ل اد 

لبلوم   ل لبقورئ غيل لليان لمفناا .  قاا  لبق ل نا : "للبت قياد:  ّن    كاان لبكاو  

ظام لبكاو ، ل  لولل لبد با  علا  لبعاللد ساه ... ماو  لجا  إبا  لبلفاظ، للاا  ن  حتا  ن

 :4 دري لبلوم  كيف  تاّص  منه إب  م نول، كقا  لبفلزدق

و ِمثْلُــه ه  لبنّــوب إ  ُمّعلكـ من ً لن ــه ثــ ٌّ  سال  ُقنوِرسُــه  و   سا  ّمِ

كون ثقّاه  ن  قاا : لماو مثلاه ها  لبناوب ثا ه  قورساه إ  معلّكاوً  ساا  ماه  ساال، هإنّاه ماد  

إسللليم سن للو  سن إخعوعي  لبعح لمّ  خو  للو  سان عااد لبعلاك لسان مالللن، هقاو : 

ه  لبنّوب ثا ٌّ  قورساه،  ي  ثاد  لاانه ها  لبفضاوة ،  –  ن  إسللليم لبععدل   –لمثله 

ه،  ي  سا  ّ ِ للاو   ساال،  ي  ساا لبععادل ؛ هوبضاعيل ها  إ  معلكوً،   ن   للوموً،  سا  ّمِ

ا  ساين " ساا  ماه" للاا ماتاد ، ل " ساال" للاا  لَّك. له  " سال" بلعدل ، هفنصن " مه" بلُععن

خااالل " سااـ ثااّ ِ" للااا  جنااا ، لكااال هصاا  سااين "ثاا " ل " قورسااه" للااا ن اات ثاا  سااـ 

  لبعلاتثن  مناه؛ هناا كعااو تاللل ها  غو ا  لبت قيااد. " ساال" ل  جناا ، لقنادَّ  لبعلاتثن  علاا

                                                             
 .166لةتوف لبنصلة ه  لختوف نهوة لبكاه  للباصلة:   1

 .325: 4لبتا ي  للبتكعي    2

 .49ملوة  لبحوف سين لبنها ين لباصل ين للبكاهيين ه  ياء لبنظل لباوغ :   3

 .113د الن لبفلزدق:   4
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هااوبكو  لبحااوب  ماان لبت قيااد لبلفظاا : مااو خاالم ننْظعااه ماان لبحلاا ، هلاام  كاان هيااه مااو  حااوبف 

 لألص  من تقد م،  ل تأخيل،  ل إيعور،  ل غيل ذبك".

ك  ك  إ  ز د  لباي ن وبأه، هو  ادل   هإذل قورنو لال لبكو  م  لبتلكيب  مو ط ومن

وته عل  ه ت قيد بفظ   ل ي ف تأبيف، هنا للين   باس هيه قُدِّ  هيه ج ء من مكانهي

 .لآلخل بغلض  ل دل لبعتكلم، لهقوً بعو تالب إبيه لب لب ه  تقد م مو ت ن  سه

للباي  ادل بلاوثي  ّن مو ذلب إبياه لبكاهياان محاوبف بعاو جاوء عان لب الب هقاد  

، هإذل ت ولر لبلاعوب للبقياوب، هوبغلاا  بللاعوب لرد مث  لال لبتلكيب خعوعوً عن لب لب

كعااو  قااا  لألصااابيان، لمعااو جااوء عاان لب االب هاا  ذبااك، مااو ذكاالل لساان عقياا : "لمثاا  

ك  ك  إ  ز دو  قابه:  لبحومل   ل قصد مو ط عن

 ن تلتعــوُ  سغيِل هللاِ آمـــو ُ   لمو لبعـلءن  نفـُ  إ  رسـهه ه ــو
1 

لبتقد م لبت  للتم سنو  نهوة لب لسي  لعلعوء لباوغ  هكعو هوبتلكيب قوةم عل  هكلة  

ن لم  ّن لبأعل  لبف لي  تعّل سعلثل   ص ، ه  ، هوع ، لمف ا ، لقد  تقد   ثد معثوتنو 

لبصلهي  بغلض  ل د لبعتكلم إسللزل ه  ثدلد مو تلعن سه قالنين بغته،  ل مو  لعن سه 

اط سلااليقته لبلغا اا ،  قااا  لباادكتار خلياا  هكاالل لبلغاااي لبقااوةم علاا  لبلااعوب لباااي  االت

ععو لل: "هإن  جلى لبعتكلم تقد عوً لتأخيللً ه  لبععث  لبصله ، هإنّاه ها  ثقيقا  لألمال 

 ألي لبتغييل ه  ج ةي  هكل    تلتب علينو تغيل  مهدلد  ل شوم   ه  لبع ن  لبكومن 

لغا ،  ل قا  ماو  لاعن ساه ه  لبتلكيب، ل   كان لال لبتغييل إ  ه  ثدلد مو تلعن سه لب

لبفكل لبلغاي لبقوةم عل  لبلاعوب معان  اتكلم تلاك لبلغا  خاليق  مان غيال تكلّاف، للاال ماو 

 عكن  ن  لع  سوبنظو  لبلغاي  ل لبتنظيم لبنهاي بلغ ،  ل ق  لا تنظيم لإلنلون  ل هكل 

 لإلنلون سنظو  مان لإلنلاون، هناا تنظايم بللاك  سوبعضاعان، لتنظايم لبعضاعان سوبلاك 

. هعاو خاعهت ساه لبلغا  لقاالنين لبنهاا ماجااد ها  لبتلكياب 2لباي    لاتطي  تأاولزل"

 لبلوسم، لباي  عكن  ن نهلله ه  ياء لبع ن  لبنهاي لهم لآلت :

  دلة نف  ملتاط  سأدلة لبهصل إ  =  مو -1

مف ا  سه مقد  بل نو   لل لتعاو  علا  عاودة لب الب ها  تقاد م ماو  : ط ومك -2

 ت ن  سه.

 ه   موضل للا سدرة لبتلكيب. :  ك  -3

                                                             
 .437: 1لبعلوعد   1

 .320" سهي يعن كتوب لبعلوه  سين لبتنظيل لبنهاي للبتطايم لبلغاي: للبفكللبلغ  سين لإلنلون "  2
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 دلة ثصل، ثعلات م نا  لليفياوً جد ادلً غيال ل خاتثنوء،  قاا  د.  :  إ ّ  -4

 1كولم إسللليم: "هنال    عن   ن تكان لألدلة مدد    كثل من غلض لم ن "

 هوع  مهصار سإ ّ. : ز د -5

لب ّ  ه  لاال لبقاا  ردّلً علا  ماو ذلاب إبياه لبليا  مان  ّن لبعلاتثن  خادّ ملادّ  

لبفوع  إذ    اجد ملتثن  ه  لبتلكيب،  قا  لبدكتار كاولم إساللليم: "نحالج مان لاال 

لبنقوط  ّن لبعفلف بيس من  نعوط ل خاتثنوء، لإن لشاتللكو ساأدلة للثادة، هناال    عنا   ن 

 –ن غلض لم ن ، كعو    عن   ن تاق  لبتلعي  نفلانو علياه تكان لألدلة مدد    كثل م

ل كااان تهلياا  لبتلكيااب لهاام  2ل نّااه  اادرج ماا  لبهصاال هاا   سااالب لبنهااا" –لبعفاالف 

 :لبعحطط لبتوب 

ـك مو  ز ــدو  إ   كن ن  ط ومن

 ه     

 هوع     ثصل  توز   نف 

 توز  سيننعو     مف ا  سه 

 ه  لبهصل     مقد  بل نو   

   لل لتعو   

                                                             
 .243ل ختثنوء ه  لبتللث لبنهاي للباوغ :   1

 .243ل ختثنوء ه  لبتللث لبنهاي للباوغ :   2

  .لختفود لباوثي من لال لبعحطط هيعو جوء عند د. خلي  ععو لل ه  كتاه ل سهوثه 
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 المسألة الثانية

 الخالف في تركيب: يا ثالثةً وثالثين...

 ويا ثالثةً والثالثون أو الثالثين في النداو

 

 قا  لبلي : "لإمو م طااف علياه عطاف نلام علا   ن  كاان لبع طااف ما   

ن  ادد م ايَّ م بلبع طاف عليه لخعوً بل ءل للثد، نها:  و ثوث ً لثوثين ألّن لبعأعااب لخا

 كأرس   لخعل  هنا كحعل  علل، إ ّ  نّه بم  لكب بفظه.

ل  هلق ه  مث  لال لب دد لبع طاف س ضه عل  س ض سين  ن  كان علعوً ،  ل  

ين  ، هإنّاه مضااورب بلعضااوف، للااال لااولل ماالب خااياا ه، لكااال تقااا    ثوثاا  لثوثاا

  عندي.

ب لبعضاوف إذل كاون علعاوً، لإ  هاو، لقو  لألندبل  للسن   يش: لاا إنّعاو  ضاور 

ل قصد هورث، إذهيقو  عندلعو: ه  غيل لب لم:  و ثوث  للبثوثان  ل لبثوثين، كيو ز د للب

ل  ن. للألجعوع  م ين ، لإ  قلات:  او ثوثا ً لثوثاين، نهاا:  او رجاوً للمال ة بغيال م ايَّ 

 مان ، كعاو ها :  او خياللً  لب  بطابه قا  لبندلء، للرتاوط س ضه سا ض من ثيي لبع نا 

 .355 – 354: 1ز د، س   شد". 

 تضعن لبحوف لبنهاي ه  لال لبعلأب  تلكيا  " و ثوث  لثوثين" ل " او ثوثا   

 ى.للبثوثان  ل لبثوثين" سين لبنهوة من جن  للألندبل  للسن   يش من جن   خل

 ، " ااو ثوثاا   عكاان  ن نُقنّلاام لبهااد ي عاان لااال لبحااوف إباا  قلااعين ناااد  سااوألل 

لثوثااين" هقااد جااّاز جعنااار لبنهااوة لااال لبتلكيااب، لب ااّ   ل  ماان تطاالق إبيااه خااياا ه 

اب مان لألعادلد سهكام لباتوز ، هكاأّن ل خاعين  تععاون  هلسطه سوبلايه سوبعضوف لسعو ُرّكِ

س ضنعو هو  أاز  ن  فص  سيننعو ثت   ظن ك  للثد عل  ثيوبه،  قا  خياا ه: "لال 

عون هياه سعن با  لخام للثاد معطاا  لآخال ل خاعين مضاعا  إبا  لألل  سوب  كان ل خا

سوبالل ... لإن بم تندب قلت:  و ثوث  لثوثين، كأنّاك قلات:  او ياورسوً رجاوً. لبايس لاال 

سعن ب  قابك  و ز دُ لععلل، ألنّك ثين قلت  و ز دُ لععلل جع ت سين لخعين ك ه للثد 

قلاات  ااو ثوثاا  لثوثااين هلاام تفاالد لبثوثاا  للبثوثااين  مننعااو مفاالد  تااّاّلم علاا  ثيوبااه، لإذل

بتتاّلم عل  ثيوبنو، ل  لبثوثين من لبثوث .    تالى  نّاك تقاا   او ز ادُ ل او ععالل، ل  

تقا   و ثوث  ل او ثوثاان، ألنّاك بام تالد  ن تأ ا  كا  للثاد مننعاو علا  ثيوباه، هصاور 
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، ألنّااك باام تاالد  ن تفصاا  ثوثاا ً ماان لب لاالة بيتاّلعالااو علاا   سعن باا  قابااك ثوثاا ن علاالن

 .1ثيوبنو. لب منو لبنصب كعو ب    و يورسو رجوً، ثين طو  لبكو "

، 4، للبألجاون 3، للبفورخا 2لقد تا  لبنهوة خياا ه ه  لال لبقاا  هعاننم لبعاالدُ  

 .7، للسن للو 6، للبعللدي5للسن   يش

إبهوقنم به سوبعنودى لبلايه لب ّ  لباي ج   لبنهوة  الهقان عل  لبتلكيب لبلوسم  

 سوبعضوف، هقد  لرلدلل لألخاوب لبتوبي  بقيوخه عليه:

  ن لألل  ملتاط سوبثون  هثوث  ملتاط  سثوثين. -1

  ّن لبثون  من تعو  لألل  لمتص  سه. -2

  ّن لألل   تحصد سوبثون . -3

ثوثا  س  إّن س ض لبنهوة، قد سايّن لباتوز  ساين لبتالكياين  لبلاايه سوبعضاوف ل او 

لثوثين  كأّن لب طف   لجاد به ه  لبع ن  عل  لبهقيق .  قاا  لبألجاون : "هوبنصاب 

ه  ثوث ل ألج  لبندلء، له  ثوثين، ألج   نّه بّعو كاون  تا ناو ها  لبكاو  سهالف لب طاف 

ألج  لبع ن  لبعاجب بل طف من ذكل لب دد، ثم ُخاّع  ساه  ُجالي ذباك لبعأالى لإن بام 

ل  لبهقيق ، إذ قد خعيّت سوألج لء كلِّنو هنصب لبثون  بنصب لألل   كن م ن  لب طف ع

 .8ثاوتوً عل  لبعننوج لألل "

 ّمو لبتلكيب لبثاون  لبعحتلاف هياه للاا " او ثوثا  للبثوثاان للبثوثاين" هقاد ذكال  

،  ّمو عدل ا ذبك هنه لبليّ   ّن لألندبل  للسن   يش  أّازلن لبتلكيب إن كون غيل علمل

 ن. لثوثي  لثوثين  بغيل م يّن  ي  غيل مقصاد   أاز هيه لجه للثد  و ثوث ً   و ثوث

 قا  منوقل  لبحوف ه  لال لبتلكيب ناكل مو قوبه لبنهوة هيه: 

                                                             
 .228: 2لبكتوب   1

 .224: 4لبعقتضب   2

 .371 – 369: 1لبت ليق    3

 .783: 2لبعقتصد   4

 .128 – 127: 1شل  لبعفص    5

 .281 – 279: 3تايين لبعقوصد لبعلوبك   6

 .23 – 20: 3 لين لبعلوبك   7

 .783: 2لبعقتصد   8
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بأوز لبله  للبنصب، مث :  او ز اد  – قا  لبعالد: "لبا قلت:  و ثوث  للبثوثين  

ثوثاا و لثوثااان. هكاا ه مااو بنِهاامن لااال للبهااورُث، للبهااورثن لبكنَّااك  ردب:  ااو ماان  قااو  بااه 

 .1لألخعوء من تنا ن  ل لخم  ضم إبينو هنا سعن ب  لإليوه "

ل قا   سا عل  لبفورخ : "لبا نود ت جعوع  لال لب دَّةُ عادّتنو بله ات هقلات:  او  

ثوث ُ للبثوثان، هيعن قو :  و ز د للبهورث. لمن نصب لبهورث نصب لبثوثين. هقو : 

 .2للبثوثين  ل  و ثوث  ل و ثوثان"  و ثوث ُ 

لقد لّين لبألجون  كو  لبفورخ  قوةوً: "لعلم  نّك إذل  ردب  ن تنودي جعوع   

عدَّتُنو ثوث  لثوثاان قلات  او ثوثا  كعاو تقاا :  او رجاُ ، هانيتاه علا  لبضام ألنّاه مناودى 

 أاااز هيااه مفاالد محصاااص سوبناادلء، ثاام عطفاات عليااه لبثوثااان لج لتااه شاال كوً بااه، ل

لبنصااب للبلهاا . هوبنصااب علاا  لبعاياا ، تقااا :  ااو ثوثاا ُ للبثوثااين، كعااو قلاات  ااو ز اادُ 

، للبلهُ  عل  لبلفظ، لذبك قابك:  و ثوث ُ للبثوثان، كقابك  او ز ادُ للبهاورُث  للبهورثن

لجوز دخا  لألبف للبو ، بعو ذكلنو من  ّن لبالل بيس س لم بلندلء كيو. هو  عتن  مان  ن 

ع  م ه لألبف للباو ... لإْن كالرب  او هقلات:  او ثوثا ُ ل او ثوثاان، بام  كان هياه إ   أت

ب ن  و. ههكعه ثكم ثوث ل هكعاو قلات  او ثوثا ُ هضاععت، كاابك جاوءب لناو  ُم ألنَّهُ قد لن لبضَّ

سااوبالل لباااي لااا ماان جاانس لبضاام بيااد  علاا  ذبااك، للخااقطت لألبااف للبااو  ألنّنعااو   

 .3لت:  و ز دُ ل و ثورُث" أتع ون م   و كعو ق

 ب ّ  لبعوثظ عل  لبنصاص لبلوسق  لآلت : 

صاب علا  ذنكنلن لبعالدُ مو  أاز هيه لبله  للبنصب عل   ّن لبله  عل  لبلفظ للبن -1

 لبعاي .

  .لبهكو  لّين لبعالد  ّن قا  " و ثوث و لثوثان" ماكار ه  لبندلء نقوً عن سوب -2

 ث ُ للبثوثان  بعنودى م ين لال عددل. سلز لبفورخ   ّن تلكيب   و ثو -3

 ا  كا   بهم لبفورخ  سوبتلكيب   و ثوث  ل و ثوثان  لبيوء م  ك  مناودى معاو  أ -4

م منودى  هظ  سو ختقو   ّمو ماو قوباه لألندبلا  للسان   ايش، هايعكن علياه لها

 لآلت :

دبلا   ادل  ّن لبليّ  من  للة  لبنهاوة لباا ن نلااال لاال لبال ي  سان   ايش لألن

هكتب لبتللث لبنهاي لبت  خااقت كتاوب لبليا  بام تلال إبا  ر ي لألندبلا  لكعاو لاا 
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لااـ، لب اّ  شاانلة لساان  643لااـ  ي س اد لساان   ايش ب 661م اللف عنااه قاد تاااه  خان  

  يش لبعللق  ه  شل  مفصا  لب محلالي لتتلعاا لألندبلا  علا  لاال لبلال  ج لاه 

ساين   اد نو للثاد منناو،  قاا :  ّماو ماو ذكالل   قتاس كثيللً من آرلةه لب ا َّ لبتلكياب لبااي

"هإن نود ات جعوعا   1لبلي  عن لسن   يش لبعللق  هيعكن  ن نطوبه من كتوسه،  قا :

لال عدتنم قلت:  و ثوث  لثوثان، لإن شئت نصات لبثون  هقلت:  او ثوثا  لثوثاين كعاو 

عل  لبعه  ألنّنعو  تقا   و ز د للبهوُر للبهورن هوبله  عطف عل  لبلفظ للبنصب عطف

لخعون متغو للن ك  للثد مننعو سإزلء ثقيق  غيل لألخلى، لبيس كابك إذل خعيت سنعاو 

 لج لتنعو عاورة عن ثقيق  للثدة".

ل ادل  ن لسن   يش  ليل عل  ننج لبنهوة لبلوسقين لبيس هيه محوبف  هكأنّاه  أخاا  

 سل ي لبعالد لباي ذكلنول خوسقوً.

ذلب إبيه لألخفش لا لبعحوبف بلنهوة هيعو ذكاللل عان تلكياب ل عكن  ن نُِ دّ مو  

  و ثوث  لثوثان  سنصاه ل خعين م وً،  قا  لبعللدي: "هلا نود ت جعوعا  لاال عادتنم 

ا   قلت:  و ثوث  للبثوثاان. هايعن قاو : للبهاورث للبثوثاين هايعن قاو : للبهاورث. لهصن

 . 2 دد هو  أاز إ  نصب ل خعين"لألخفش قو : إن  ر د سابك جعوع  مالغنو لال لب

 لس د لال لب لض  عكن بلاوثي  ن  حلج سوآلت : 

ذكاال لبنهااوة  ّن لألصاا  هاا  لبناادلء  لبعنااودى  هكعااو لااا م لااا  عناادلم  ّن نوصاااه  -1

 لدعا  مهاله     أاز إلنورلو،  قا  لسان   ايش: "لألصا  ها  كا  مناودى  ن 

تقد لل  نودي ز دلً،  ل  ر اد،  ل  دعاا،  كان منصاسوً... للبنوصب به ه   مضعل 

لب ا  تلكياب  او ثوثا  لثوثاين  3 ل نها ذبك ل   أاز إلنور ذبك ل  لبلفظ ساه"

 ل  و ثوث  للبثوثين مهعا  عل  لاال لألصا . هاوبقا  هياه لليان سهكام لب طاف 

 علا  لبعلهاااب  ماو نهااا:  ااو ثوثا  لثوثااان  ل  او ثوثاا  للبثوثااان  ل  او ثوثاا  ل ااو

 ثوثان  ل تكللر ثلف لبندلء.

قوب لبنهوة قاابنم  او ثوثا  لثوثاين  ل ثوثاان علا   او ز اد للبهاورُث للبهاورث،  -2

ل ادل ب   نّه قيوب ملتقيمو، ألّن لبقيوب ه   صله كعو  قا  لألناوري: "ثع  هالب 

. لب ا  لبقياوب ساين لبتالكياين 4عل   ص  س ل  لإجللء ثكم لألص  علا  لبفالب"

 لبت ل ف.  د دل لال
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نطقت لب لب ستلكيب قل ب من لبلوسم ه  لبله  للبنصب، هقد لرد عننم  و ز دُ  -3

،  قا  خياا ه: "قلت:  ر  ت قابنم  و ز دُ لبطا ا ن عاو  نصااال  لبطا ُ  للبطا  ن

: قو : نصب ألنّه صف  بعنصاب. لقو : لإن شئت كون نصاوً عل   عن ،  لبطا  ن

 إذل قاااو   ااو ز اادُ لبطا اااُ : قااو : لااا صاااف  هقلاات:  ر  اات لبلهااا  علاا   ّي شاا ءِ 

. لب ااّ  مااو نوقلاانولو هاا  لبلااوسم  لاايل علاا  لااال لبطل قاا ، هيااادل  نّنعااو 1بعلهاااب

بنأتااون للردتااون عاان لب االب للثاادة ملهاعاا  للألخاالى منصاااس . علاا  غااللر 

 لبتلكيب لبلوسم  و ثوث  لثوثين  ل ثوثان.
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 المسألة الثالثة

 مسألتين: الخالف في با  النداو في

 اللُهمَّ ووصفها -2نداو ما فيه )أ (،  -1

 

  قا  لبلي : "لقابه: -1

نِّــ   من  جلِك  نو لبّت  تيّْعت قنْلاِـــــ  ْصــِ  عن  ل ننِت سنِحيلـ و سوبان

 :1شوذ للجه جالزل م  لبلالذ ب ل  لبو ، لقابه

ــوِن لبلّــالِن هنـــلّ  لإ ّــوُكعو  ن   لهنينو لبغُونمن  تنْاِغينــونِ  شنــلَّ

  شــا.

از دخا  " و" عل  ذي لبو  مطلقوً ه  لبل  ".    .383: 1لس ض لبكاهيين  ّأِ

ل تالكوً سو ستدلء سوخم هللا ت وب .   "للبعيعون ه  "لبلنّم" عاض من " و"  ُّخِ

 لقو  لبفللء:  صله  و  هلل  ُمنّو سوبحيل، هحفف سهاف لبنع ة، لبايس ساجاهل، ألنّاك 

 تقا : لبلُنّم   تدمنم سوبحيل.

 : 2ل أع  سين " و" للبعيم لبعلدّدة يللرة قو  

ــدثو  بّعـــــو ـو ثن  ـــو قُــاُ   و لبلَُّنــمَّ  و لبلُّنعَّ   إنّـ  إذل من

 لقد   دلد "مو" ه  آخلل، قو : 

لْيـِك  ْن تنقُاِبــ  كلَّعـــ ـو عن من  م موخاّهــِت  ل صليــِت  و لبلنه   ولن

لَّعـــ ننــو ُملن لْيننــو شنْيحن  ـولردْد عن

ل   اصف "لبلنم" عند خياا ه كعو    اصاف  خالتاه  عنا  لألخاعوء لبحتصا   

 سوبندلء نها:  و لنول، لنامون، ل و ملك ون، لهُ .

لقد  جوز لبعالد لصفه ألنّه سعن ب :  و  هلل، لقد  قو :  و هللا لبكل م، لقد لختلند  

. للااا عنااد خااياا ه علاا  لبناادلء 3قللل  الل هللَم فللاطَر السللموات  واألرض  سقابااه ت ااوب : 
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لبعلااتأنف ل   رى هاا  لألخااعوء لبعحتصاا  سوبناادلء مون ااوً ماان لباصااف، سلاا  لبلااعوب 

 .384 – 383: 1مفقاد". 

  تضعن لبند خوهوً سين لباصل ين للبكاهيين ه  ملأبتين: 

 األولى: الخالف في نداو ما فيه )أ (:

ذلب لباصل ان إب   نّه    أاز ندلء مو هيه     ، لثأاتنم ها  ذباك  ّن لألباف  

للبااو  تفيااد لبت ل ااف، ل ااوء لبناادلء تفيااد لبت ل ااف، ل   أتعاا  ت ل ااف هاا  كلعاا . لإبيااك 

 قااا  خاياا ه: "للعلام  نّااه    أااز باك  ن تُنااودي لخاعوً هياه لألبااف  تفصاي  لاال لبال ي.

للبو  لباتَّ ، إ ّ  نّنم قد قوبال:  و  هلل لغفْل بنو، لذبك من قا   نّه لخم  ل مه لألبف للباو  

   فورقونه، لكنثُل ه  كومنم هصور كأّن لألبف للبو  هيه سعن ب  لألبف للبو  لبت  مان 

لباايس سعن باا  لباااي قااو  ذبااك، ماان قااا   ّن لباااي قااو  ذبااك لإن كااون   نفااس لبهااللف، 

 فورقه لألبف للبو  بيس لخعوً سعن ب  ز د لععلل غوباوً.    تلى  نّك تقا   و   هنو لباي 

قو  ذل ، لبا كون لخعوً غوباو سعن ب  ز د لععلل بم  أ  ذل هيه. لكاأّن ل خام لهللاُ  علام 

لنفاوً منناو. هناال إبه، هلّعو  ُدخ  هيه ل ألباف للباو  ثااهال لألباف لصاورب لألباف للباو  خن

 . لثين  لرد قا  لبلوعل:1  ضوً مّعو  قا ه  ّن  كان سعن ب  مو لا من نفس لبهلف"

ْصِ  عننّـــ    من  نْجلِك  نو لبّت  تيّعتن قنْلاِـــــ  ل ْنِت سنِحيــلن و سوبان

. لقد علّا  لبحليا  سان  ثعاد رهاض 2لاينوً سيو هللانأدل  أي  دخا   وء لبندلء عل  لبت  ت

دخا   وء لبندلء علا  ماو هياه لألباف للباو  سقاباه: "لزعام لبحليا  رثعاه هللا  ّن لألباف 

للبو  إنّعو من نعاو  ن  ادخو ها  لبنادلء مان قاا   ّن كا  لخام ها  لبنادلء ملهااب م لها . 

  نااو لبفوخاام ل ااو   هنااو لبلجاا ،  لذبااك  نّااه إذل قااو   ااو رجاا  ل ااو هوخاام، هع نااول كع ناا   ااو

لصور م له  ألنّك  شلب إبيه لقصدب قصدل، للكتفيت سنال عن لألبف للبو ، لصور 

كوألخعوء لبت  ل  بإلشورة نها لال لمو  شاه ذبك، لصور لال سد ً ه  لبندلء من لألبف 

للبااو ، للخااتغن  سااه عننعااو كعااو لخااتغنيت سقابااك  ياالب عاان بتضاالب، لكعااو صااور 

أللر سد ً من لبتنا ن، لكعو صاورب لبكاوف ها  ر  تاك ساد ً مان ر  ات إ ّاو . لإنعاو لبع

 دخلان لألبف للبو  بي ّلها  شايئوً س يناه قاد ر  تاه  ل خاع ت ساه، هاإذل قصادلل لبلا ء 

س ينه دلن غيلل لعنال، لبم  أ لال للثدلً من  ُم ، هقد لختغنال عن لألبف للبو . هعان 

 .3ل ل  ه  لبندلء"ثم بم  دخلالعو ه  لا
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لقد توس  لبنها ان عالض لاال لبحاوف ل لرلدلل ماو قوباه خاياا ه مان شااللد،  

 2للألناااوري 1هلهضااال دخااا   ااوء لبناادلء علاا  مااو هيااه لألبااف للبااو ، لمااننم لبعااالد

 .4للسن   يش 3للب كالي

لب لّاا   ذكاال مااو قوبااه لألناااوري ماان متوس اا  باال ي خااياا ه، هقااد   ّااد مااو ذلااب إبيااه  

خياا ه لعلله ت ليوً منطقيوً سوبلسط سين س ض جع  لبنادلء، هااكل  ّن لبنادلء ها  نهاا:  او 

ز دُ قد  زل  ت ل ف ل خم سوب لعي ، ثت     أع  سين ت ل ف لبندلء، لت ل ف لب لنعيا ، 

هكون من لأللب   ن    أع  سين ت ل ف لبندلء للبت ل ف سوألبف للباو .  قاا : "لبناال 

ع  سين لبندلء لت ل ف لب لّعي  ها  ل خام لبعناودى لب لنام نهاا: " او ز اد" سا     أاز لبأ

 ُ نااّلى ماان ت ل ااف لب لّعياا  ل ُ ااّلف سوبناادلء؛ باائو  أعاا  سااين ت ل ااف لبناادلء لت ل ااف 

لب لعي ، لإذل بم  أ  لبأع  سين ت ل ف لبندلء لت ل اف لب لنعيا  هاألن  أااز لبأعا  ساين 

بااو   ْلباا  لذبااك ألّن ت ل ااف لبناادلء س وماا  بفظياا ، ت ل ااف لبناادلء لت ل ااف لألبااف لل

لت ل ااف لب لنعياا  باايس س وماا  بفظياا ، لت ل ااف لألبااف للبااو  س وماا  بفظياا ، كعااو  ن 

ت ل اف لبنادلء ب وماا  بفظيا ، لإذل باام  أا  لبأعا  سااين ت ل اف لبناادلء لت ل اف لب لنعياا  

از لبأعا  ساين ت ل ااف ل ثادلعو س وما  بفظيا  للآلخال بايس س وماا  بفظيا  هاألن    أا

. ل عكان  ن 5لبندلء لت ل ف لألبف للبو  لكولعو س وم  كون ذبك من طل ام لأللبا "

نضاايف إبااا  ماااو قوباااه لألنااااوري  ن لباااو  هاا  لبع ااالف  ساااأ   بت ل اااف لب ناااد للبنااادلء 

بلعحوطب، هنعو  تاينون ه  لبع ن ،  قا   سا لباقوء لب كالي: "للباجه لبثون   ّن  لبو   

. ل قاا : " ّن لألباف 6ل ف لبع ناد، للبعنودى محوطاب، هنعاو محتلفاون ها  لبع نا "بت 

ف سوبقصد للبحطوب، ل   أتعا  علا  لخام للثاد  للبو ، بت ل ف لبع ناد، ل " و" ت ّلِ

ت ل فون، ألّن لبغلض من لبت ل ف لبتحصيد، لإزلب  ل شاتلل  للاال  هصا  سالثاد 

 أعاا  سااين ثلهاا  لخااتفنو ،  ل نفاا ،  ل ثلهاا   هااو  أاااز  ن  نضااّم إبيااه آخاال، كعااو  

" جّلل
7. 

لقد ردّ لألناوري مو جوء من شاللد ش ل  ، ه عد إب  لبتقاد ل باياون ماو هيناو مان  

محوبف  للإلثوب  إب  لبضللرة لبل ل  ،  قاا : " ّماو قاباه " هياو لبغوماون لبلاالن هاّلل"، 
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ون" ههااف لبعاصااف ل قاو  لبصاف  هو ثأ  بنم هيه؛ ألّن لبتقد ل هياه "هياو   ناو لبغوما

مقومه، لكابك قا  لآلخل؛ "هد تك  و لبت  تيَّعت قلا "، ثاف لبعاصااف ل قاو  لبصاف  

. لمااو قوبااه 1مقومااه، علاا   ّن لااال قلياا ، إنّعااو  أاا ء هاا  لبلاا ل؛ هااو  كااان هيااه ثأاا "

لألناوري من دعاى ثاف لبعاصاف   نعي  إب  لألخا ساه، ألن لألصا  عاد  لبتقاد ل، 

ذل بم  كن لنو  يللرة ملأئ  إبيه  قا  لبلي : "لألصا  عاد  لبتقاد ل ساو ياللرة إ

. لمالهقاا  بعااو ذلااب إبيااه لألناااوري ماان رهااض لبلاااللد سهأاا  لبضااللرة 2ملأئاا  إبيااه"

لبل ل   نلى  ن ندعم مو ذلب إبيه سعو ذكالل لب كاالي، هقاد عادّ مثا  لاال لبلااللد مان 

هوة  قا  لب كالي: " ّمو لبل ل هنا شوذ    هتج لبحللج عل  لألصا  لبع تعدة سين لبن

 .3سه عل  لألصا  لبععندة، س   كان ذبك من يللرة لبل ل"

 ّمو لبكاهيان هقد جّازلل ندلء مو هيه لألبف للبو  نها: " او لبلجا " ل او لبغاوُ .  

"ذلاب للثتّأال سدبي  لبنق  عن لب لب ل نّه قد جوء عننم ش للً لنثللً،  قا  لألناوري: 

لبكاهيان إب   نّه  أاز ندلء مو هيه لألبف للباو  نهاا: " او لبلجا  ل او لبغاو "، ...  ماو 

 لبكاهيان هوثتأال سأْن قوبال: لبدبي  عل   نّه جوة  قد جوء ذبك ه  كومنم، قو  لبلوعل:

ــوِن لبلّــالِن هنــــلّ  ل  لهنينو لبغُونمن  إ َّــوُكعو  ن تُْكِلانــون  شــلَّ

 و : " و لبغومون" هأدخ  ثلف لبندلء عل  مو هيه لألبف للبو . لقو  لآلخل:هق

 ل نت سحيـل و سوبُادِّ عنِّــــــ   هندْ تُــِك  و لبّت  تيّعت قنْلاِـــــ 

هقو  "  و لبت " هأدخ  ثلف لبندلء عل  مو هيه لألبف للبو ؛ هد َّ عل  جاالزل، للبااي 

علا   نّاه  أااز  ن نقاا  ها  لبادعوء: " او  هلل" للألباف   د  عل  صه  ذباك  نّاو  جع ناو

. لقاد تاوس  لسان موباك لبكااهيين هيعاو ذلااال 4للبو  هيه زلةدلن؛ هدّ  عل  صه  مو قلناول"

من جالز دخا   و لبندلء عل  مو هيه لألبف للبو ،  قا : "ل جوز لبكاهيان دخا  " و" 

 عل  لألبف للبو  مطلقوً ل نلدلل:

ــوِن لبلّــالِن هنــــلّ هنينو لبغُ  ل  لونمن  إ َّــوُكعو  ن تُْكِلانــون  شــلَّ
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للال عند غيللم من لبضللرلب. ل نو    رلل يللرة، باتعكن قوةلاه مان  ن  قاا : هياو 

غوماون لبلااالن هاّلل، ألّن لبنكاالة لبع يناا  تاصاف ساااي لألبااف للباو  لبعاصااا ، لساااي 

 .1لألبف للبو  غيل لبعاصا "

 قوبه لبكاهيان لتا نم هيه لسن موبك  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت :لمو  

مااو ذلاااال إبيااه  حااوبف مااو لرد عاان لب االب، ثتاا  لإن ُخااع  مثاا  ذبااك هيُ اادّ ماان  -1

 لبللل وب لبقليل  لبت     عكن  ن ت عم ثكعوً نها وً مطلدلً.

لبتأل ا  لعتعد لسن موبك عل  دعاى لبتأل ا  بلايات لبعااكار، لماو لاا م لاا  هاإّن  -2

 ملهاض مو بم تدب إبيه ثوج .

مااو لعتعاادل لبكاهيااان ماان شاااللد شاا ل   لنثل اا   عكاان ردّلااو. هوألسيااوب لبلاا ل    -3

تاخم ه  سوب لبضللرلب لبل ل   لبلاوذة، لبتا      اّا  عليناو لبنها اان كثياللً 

ه  إطللد لباوب لبنهاي، للاال لبلااللد لبتا  لخاتند إبيناو  لا  لبكاها  معاو   حا  

ق لباااوب لبنهاااي ماا  مااو  جعاا  عليااه لبنهااوة.  قااا  لألناااوري: "لمااو جااوء سوتلااو

. ل قا  لسن لبهوجاب: "قاو  صاوثب 2بضللرة ش لل  ل إقوم  لزن هو ثأ  هيه"

 لبكتوب: قو :

 ل نت سحيـل و سوبُادِّ عنِّــــــ   هندْ تُــِك  و لبّت  تيّعت قنْلاِـــــ 

 شوذ؛ ... ل ّمو قا  لبلوعل:

ــوِن لبلّــالِن هنــــلّ هنينو لبغُ  ل  لونمن  إ َّــوُكعو  ن تُْكِلانــون  شــلَّ

. لب ل   ختم لبلدّ عل  لال لبلاللد سعو جوء عند لباغدلدي، ألنّه مان 3هأكثل شدلذل منه"

لب لعوء لبا ن للتعال سلاللد لبلي ،  قا : "عند قا  لبلوعل  من  جلك ...  عل   نّاه 

 .4 هيو لبغومون..   شد معو قاله"شوذ. لعند قا  لبلوعل 

 بتوب :لمو ذكلل لبكاهيان من لبنثل سأالز " و هللا"  عكن لبلدّ عليه عل  لبنها  -4

إن لألبف للبو  عاض عن لع ة  إبه  هتتن   من ب  ثلف من نفس لبكلع   -  

لإذل كوناات ماان نفااس لبكلعاا  هيأاااز  ن  اادخلنو لبناادلء  قااا  لألناااوري: "إّن 

لألبف للبو  عاض عن لع ة  إبه  هتن بت من ب  ثلف مان نفاس لبكلعا ، 

علياه، لإذل تنننّ بت من ب  ثلف من نفس لبكلع  جوز  ن  ادخ  ثالف لبنادلء 
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للباي  دخ  عل   نّنو سعن ب  ثلف من نفس لبكلعا   نّاه  أااز  ن  قاو  ها  

 لبندلء: " و  هلل" سقط  لبنع ة، قو  لبلوعل:

ــْن خنّعـــول َُ لُـــان لمن عل  لخِعــك لبلّــنمَّ  و  بلّـهُ   ماورُ 
1 

 عوبه ه  إّن لال لبحوصي  معو لنفلد سه لخم  هللا  ت وب  ه  لبندلء، بكثلة لخت -ب

كومناام.  قااا  خااياا ه: "هقااد صاالهال لااال ل خاام علاا  لجااال بكثلتااه هاا  

. ل قاااا  لب كاااالي: " ن ذباااك مااان 2كومنااام، لألّن باااه ثاااو ً بيلااات بغيااالل"

خصوةد لخم هللا، لباابك جاوز قطا  لبنعا ة للصالنو، لخصوةصاه كثيالة، 

غيالل، مننو: لال، لمننو ز اودة لبعايم ها  آخالل كقاباك: لبلّنام ل   أااز ها  

لمننو دخا  "توء" لبقلم عليه كقابك: تاوهلل، لمنناو لبتّفحايم، لمنناو لإلسادل ، 

 .3كقابك:  لوهلل  ل  هوهلل  هأوز ذبك بكثلة ل خت عو  كابك لولنو"

إّن لألبف للبو  ه  لخم هللا ت اوب  بيلات بلت ل اف هناا م لها  سنفلاه، ألنّاه  -ج

للبو  بيلت بلت ل ف؛ ألن لخم  لبعنفلد خاهونه،  قا  لب كالي: " ن لألبف

 .4هللا ت وب  م لف سنفله، إلنفللدل خاهونه، للألبف للبو  زلةدة"

ده  -د إن ل خم علم غيل ملتم، هأت  عل  لال لبعثو  من لبانوء من غيل  ص   ُلن

إبيااه هتناا   من باا  لألعااو  لبتاا   أاااز دخااا   دللب لبناادلء علينااو،  قااا  

م علم غيل ملتم  ت  ساه علا  لاال لبعثاو  مان لباناوء لألناوري: " ّن لال ل خ

دّ إبياه، هينا   من با  خاوةل لألخاعوء لألعاو ، لكعاو  أااز  من غيل  ص   ُالن

 .5دخا  ثلف لبندلء عل  خوةل لألعو  هكابك لولنو"

للبااي  االلل لباوثااي س اد عاالض آرلء لثأااج كا  ماان لبفاال قين  ّن ماو ذلااب إبيااه 

 ده ه إب  لألخا سل  نم مو  ل :لباصل ان لا لألقاى، للباي 

إّن مو لختلند سه لبكاهيان من  سياوب شا ل   شاوذ ها  لبقياوب لل خات عو ،  قاا   -1

لسن   يش: "ل مو سيت لبكتوب "من  جلك" لبخ "هلوذ قيوخوً للخت عو ً هأّماو لبقياوب 

هلعو ه  ندلء مو هيه لألبف للبو  عل  مو ذكل ل مو ل خت عو  هظولل بام  اأب مناه 

 .6إ  مو ذكل للا ثلف  ل ثلهون"
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ه  مو قوبال محوبف  بعو لي ه لألصابيان من قالعد تلهض مثا  لاال ل خات عو   -2

،  قو  1ثين عاّللل عن ذبك سقابنم "مهو  جع  ت ل فين محتلفين عل  لخم للثد"

لب جاوج : "لمهاو  جعاا  ت ال فين محتلفااين علا  لخام للثااد"، ل قاا  لألناااوري: 

 .2ع     أتع ون""لبت ل فون ه  كل

خللج مو قوبه لبكاهيان عن إجعوب لبنهوة معو  ددي إب  لبفلاود،  قاا  لألنااوري:  -3

 .3"إذل  دّى لبقا  إب  خوف لإلجعوب لجب  ن  كان هوخدلً"

إيوه ً إب   ّن تللكيب لب لسي  تلهض مو قوباه لبكاهياان سأاالز دخاا   اوء لبنادلء  -4

"لبيس ه  لب لسيا  لخام ها   لباه لألباف عل  ل خم لبعهل  سأ ،  قا  لب جوج : 

للبو  دخ  عليه ثلف لبندلء إ  قابنم:  و هللا لغفل بنو" ل ّماو ماو ثكاول لسان موباك 

، هنا مدل  سوبهكو ا  ستقاد ل مقاا ً. 4من تأا   خياا ه  و لبلجُ  قوةُم ه  لبعلع 

عن ردّل هاي 5لمو قوخه لبعالد عليه سنها سوبعلع  نها:  و لباي لصههه لسن موباك

سعو قوبه لب جوج : "هإن قو  قوة : هاإن لبااي للبتا  لتثنيتنعاو لجع نعاو   تفورقاه 

لألبف للبو  ل  تنفص  منه، هن   أاز علا  لاال  ن ننود اه هنقاا :  او لبااّي ها  

لبدلر، ل و لباّي قو : قلنو: ذبك غيل جوة . للبفلق سيننعو لاا  ن لألباف للباو  ها  

لبنعا ة... لبيلاتو ها  لبااي لسوساه عاياوً مان مهاالف، هللا عّ  لج  عااض مان 

هصااورتو هاا  هللا عااّ  لجاا  كأننعااو ماان نفااس لبكلعاا  إذل كونتااو عايااوً ماان ثاالف 

 صاال . لقااد غلااط س ااض لبلاا للء هأدخلنااو علاا  لباااي بّعااو ر ى لألبااف للبااو    

 تفورقونه هقو :

ــوِن لبلّــالِن هنــــّلل  اــون  شــّللإ ّــوكعو  ن تُْكلِ   هينو لبغُومن

 لقو  آخل: 

 6ل نْنِت سنِحْيلـــ و سوبـّاِد عنْنــ    اـِ ِمْن  نْجِلِك  و لبّتِــ  تنْيّعــت قنلْ 

ل ّمو مو  جوزل لسن خ دلن نها:  و لألخد شدة، ل او لبحليفا  جاادلً، لنهاا معاو هياه  

و مثاا  تلااايه، للااا قيااوب صااهين عنااد لساان موبااك، ألنااه علاا  تقااد ل:  ااو مثاا  لألخااد ل اا
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هنا عل  مو  ادل قا  ملهاض ألّن هيه دعااة لبتقاد ل ل  ثوجا  ملأئا  إبياه،  1لبحليف "

. ل قاا  لبليا : 2 قا  لألناوري: "لمو    فتقل إب  تقد ل  لب  معاو  فتقال إبا  تقاد ل"

 .3"لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

 الخالف الثاني: ويتكّون من شقين:

لء    لباصل ان للبكاهيان ه  لبعيم ه  "لبلّنام" لا  لا  مان ثاارف لبناد ل ً: لختلف 

:  

 ل عكن علض لبحوف عل  لبنها لبتوب : 

ذلب لباصل ان إب   ّن لبعيم لبعلددة عاض من  وء لبندلء، للبنوء عندلم ماني   

 عل  لبضع ؛ ألنّه منودى مفلد.

 هناين مو قوبال لهم لبتتا  لآلت : 

ن، هنا  لولناو  قا  خياا ه: "  لقو  لبحلي  رثعه هللا: لبلُنمَّ ندلء للبعيم سد  مان  او

هيعو زعم لبحلي  رثعه هللا آخل لبكلع  سعن ب   و ه   ّلبنو، إ ّ  ن لبعيم لولنو ها  لبكلعا  

كعااو  ّن نااان لبعلاالعين هاا  لبكلعاا  سُنياات علينااو. هااوبعيم هاا  لااال ل خاام ثلهااون  ّلبنعااو 

 .4ه لق  علينو لإلعللب"مأ ل ، للبنوء ملتف   ألنّ 

للساان  7للألناااوري 6للساان لبلااألي 5لقااد خااور علاا  لااال لباال ي كاا ٌّ ماان لبعااالد 

 لغيللم كثيل من لبنهوة لبعتأخل ن. 9للب كالي 8  يش

لقد لثتج لباصل ان بعو لرتضال،  ّن لألص  كعو  قابان " و  ّلّلُ" ههين  دخلاال  

ه  لبلنم ثلهين، ل اوء ثلهاون هيلاتفود مان  لبعيم ثاهال " و" للي ال لبهلهين "لبعيم"

قابنو "لبلُنمَّ" مو  لتفود مان قابناو  او  ّلّلُ" رلسطاين ذباك سقوعادة  صاابي ، للاا "   أعا  

ساين لب ااض للبع ااض، هعاو جاوء مان جعا  سيننعاو  هعا  ها  لبلا ل علا  لبضااللرة، 

ألنّو  جع نو  ن لألص    قا  لألناوري: "ل مو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلنو ذبك
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"  ااو  ّلّلُ" إ   نّااو لجاادنولم إذل  دخلااال لبعاايم ثاااهال " ااو" للجاادنو لبعاايم ثاالهين، ل " ااو" 

ثلهين، ل لتفود من قابك "لبلنمَّ" مو  لتفود من قاباك " او  هللُ" دنبَّناو ذباك علا   ّن لبعايم 

 هاودب " او"؛ هادّ  عاض من " و"؛ ألّن لب اض مو قو  مقو  لبع اض، للولناو لبعايم قاد 

 .1عل   نّنو عاض مننو، لبنال    أع ان سيننعو إ  ه  يللرة لبل ل"

ل قا  لبفحل لبللزي: "لختلف لبنها ان ه  قابه  لبلنام  هقاو  لبحليا  لخاياا ه  

 .2 لبلنم  م نول:  و  هلل، للبعيم لبعلددة عاض من:  و"

ه    اوشاال   ااو  هاا  مااالب ل قااا   سااا ثيااون: " ...  لبلناام  جااوز ناادلرل إ   نّاا 

لباصااال ين، لزععاااال  ّن لبعااايم لبعلاااددة هااا  آخااالل عااااض مااان ثااالف لبنااادلء، هاااو 

 .3 أتع ون"

إّن مان  تتااا  مااو قوبااه لباصاال ان  أاادل  لاايل لهاام مننأياا  ل طااللد هاا  تأصااي   

تاالتل لبقالعد لبنها   لهم نظلة  صابي  تنأى سوبتللكيب لبنها   عان لبحاللج عان لبع

 ب لب.من كو  ل

ّازلل لبأع  سين لب اض للبع اض ه  قابنم "لبلنم" هيللن    ّمو لبكاهيان هقد جن

  ن تلكيب " و لبلنم" للرد عن لب لب بابك قوبال ستأا  ل.

 لب لنو نتتا   قالبنم لهم لآلت : 

 قا  لبفللء: "لنلى  نّنو كلع  ُيّم إبينو  ُّ ، تل اد:  او هلل  ُّمناو سحيال، هكثالب ها   

 قالنو. هوختلط. هوبله   لبت  ه  لبنوء من لع ة  ّ  بعو تلكت لنتقلت إب  مو لبكو 

لنلى  ّن قا  لب لب: "لنلُمَّ إبينو" مثلنو، إنّعو كونت  ل   هضّم إبيناو،  ُّ  هتلكات  

 .4عل  نصانو. لمن لب لب من  قا  إذل طل  لبعيم:  و  هلل  غفل ب ، ل و هللا لغفل ب "

لل من لبنهوة لبعتأخل ن لبهأج لبت  خور علينو لبكاهياان ل اين لألناوري لغي 

ه  دعم ر  نم للختلوغتنم لبأع  سين لبيوء للبلنم، هنم   ابان عل  لألص  لباي لناثم 

منه لبتلكيب للا " و  هلل  ُمنّو سحيل" ههاف س ض لبكو  بطلب لبحف  كعو  للن إيوه  

رد ها   شا ورلم لبأعا  ساين "لبياوء إب  رسط ذباك سعاو جاوء ها  لبنقا  عان لب الب هقاد ل

للبلنم"،  قا  لألناوري: " مو لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: إنعو قلنو ذبك ألن لألص  هياه 

" و  هلل  منَّو سحيل" إ   نّه بعو كثال ها  كاو  لب الب لجالى علا   بلانتنم ثااهال سغاض 
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 تلى  نّنم قوبال "للاّم لبكو  طلاوً بلحف ، للبهاف ه  كو  لب لب بطلب لبحف  كثيل،   

" للألص :  يه شنْ ء. لقوبال "ِعْم  ْ  ن  مه، لقوبال "إ شل للْ لُّعه" للألص  هيه: ل   ّ ، للن

 صاوثوً" للألص : لن م صاوثوً. للال كثيل ه  كومنم.

قاوبال: للبااي  اد  علا   ّن لبعايم لبعلاددة بيلات عاياوً مان   او   ننام  أع اان  

 سيننعو، قو  لبلوعل:

ـــــو ـو ثــدث  بنعَّ   قــاُ   و لبلُّنـــم  و لبلُّنّعــو  إنّـ  إذل من

 لقو  لآلخل: 

ـو عليِـك  ن تقاِبــ  ُكلَّعـــو  صليت  ل خناّْهـــِت  و لبلُّنـمَّ مو  لمن

ــو لّعن نو ُملن   ُْردُد علينو شنْيحن

 لقو  لآلخل:  

فنـلْب  ل عناّْستن  و لبلُّنعو  غن

لبعيم ل " و" لبا كونت لبعيم عاياوً مان " او" بعاو جاوز  ن  أعا  سيننعاو؛ ألّن هأع  سين 

ض    أتع ون"  .1لب اض للبع اَّ

ل عكن  ن ناّخ  مو جوء عن لبفللء ملتفيد ن معو ذكلل لبفحل لبللزي، هقد نوقش  

لبحوف ل خنب ه  علض ثأج لبفاللء لمان خوبفاه لبال ي، لبّعاو كاون لباند طاا وً، 

أخا منه مو  حد  مو ذلب إبيه لبفللء،  قا  لبللزي: "... ألن قابه   و  هلل  ُ   رغانو  ن ن

م نااول:  ااو  هلل  قصااد، هلااا قااو : للغفاال بكااون لبع طاااف مغااو للً بلع طاااف عليااه ههينئااا 

 صيل لبلدل  خدلبين   ثدلعو  قابه   منو  ل  لبثاون   قاباه  للغفال بناو   ماو إذل ثااهنو 

بنو تفليلل بقابه:  منو. هكون لبعطلاب ها  لبهاوبين شايئوً للثادلً  لب طف صور قابه: لغفل

 ل قصاد ساه قاا  لب جاوج ها   –هكون ذبك آكد، لنظوةلل كثيلة ه  لبقالآن، ل ّماو لبثاون  

ردّل عل  لبفللء ثين ذكل  نه با كون لألمل كعو ذلب لبفللء بأاوز  ن  قاو   هللا     كعاو 

صاله عنادنو  ن  قاو ؛  او  هلل  مناو. لمان لبااي  نكال هضا يف   ضاوً، ألّن   – قو   ل لام  

جالز لبتكلم سابك، ل  ضوً هألن كثيللً من لألبفول    أاز هينو إقوم  لبفلب مقو  لألص ، 

   تلى  ّن مالب لبحلي  لخياا ه  ن قابه: مو  كلمه، م نول  ي ش ءل  كلمه ثم إنّه قاط 

ها  م االض لبت أاب هكاال لنناو، ل ّمااو     لات ع  لاال لبكاو  لبااي زععااال  نّاه لألصا 

 لبثوبي هعن خلم بكم  نّه    أاز  ن  قو :  و  بلنم ل نلد لبفللء:

ـو عليِـك  ن تقاِبــ  ُكلَّعـــو  صليت  ل خناّْهـــِت  و لبلُّنـمَّ مو  لمن
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لقا  لباصل ين: إّن لال لبل ل غيل م للف، ههوصله تكا ب لبنق ، لبا هتهناو  

 ام ش ء من لبلغ  للبنها خليعوً من لبط ان... ثام لثاتج لبفاللء علا  هلاود لال لباوب بم 

قاا  لباصال ين ماان لجاال  لألل   إنااو باا ج لنااو لبعايم قوةعاوً مقااو  ثالف لبناادلء بكناو قااد 

 خلنو لبندلء عن ذكل لبعنودى، للال غيل جاوة  لباتا ، هإنّاه    قاو  لباتا   هللا  او  لعلا  

ثاون   باا كاون لاال لبهالف قوةعاوً مقاو  لبنادلء بأاوز مثلاه ها  قابكم  كان لألمل كابك  لب

خوةل لألخعوء، ثت   قو : ز د ، لسكل ، كعو  أاز  ن  قو :  و ز اد ل او سكال  للبثوباي  

با كون لبعيم سد ً عن ثلف لبنادلء بعاو لجتع او، بكننعاو لجتع او ها  لبلا ل لبااي رل ناول 

لألخااعوء لبتوماا  إلهااودة م ناا  س ااض   لبللساا   باام نأااد لب االب    اادلن لااال لبعاايم هاا 

لبهللف لبعاو ن  بلكلع  لبدلخل  علينو، هكون لبعصيل إبيه ه  لاال لبلفظا  لبالثادة ثكعاوً 

 . 1عل  خوف ل ختقللء لب و  ه  لبلغ  ل نّه غيل جوة "

 لمو ذلب إبيه لبفللء لمن تا ه من لبكاهيين  عكن منوقلته لهم لآلت : 

سقاباه لاا نادلء م اه  ُ   كاان هياه تكاللرو معاو  حا  سع نا    ّن مو ذلب إبيه لبفاللء -1

لبتلكيب،  قا  لسان لبلاللج: "هاإن قاو  لبفاللء: لاا نادلء م اه   : قيا : باه هكياف 

تقا : لبلنم لغفل بناو، للبلنام  مناو سحيال، هقاد كالر   ّ   مالتين قاو : ل أاب علا  

لبحلي : ألنّه  قا  لبعايم ساد  قابه  ن تقا :  و لبلنم، ألنّه  و هللا  منو، ل   ل   ذبك 

 .2من  وء"

 ّن مو ذلاال إبيه  ّن لألص    او  هلل  ُّمناو سحيال  ههااهال بكثالة ل خات عو ، قاا     -2

نعياا  إباا  لألخااا سااه ألّن لألصاا  هاا  لألشاايوء لإلهااللد ل  ثوجاا  بحللجنااو عاان 

و خوف لألص ،  قا   سا لباقوء لب كالي: "... هكابك لبتهلي ، ألن ك  للثد مننع

. هضااوً عاان ذبااك كااون  ناغاا   ن  قااو   لبلناام  نّمنااو سحياال  للااا محااوبف 3لألصاا "

بإلجعوب،  قا  لألناوري: " نّاه باا كاون لألمال كعاو زععاتم ل ن لألصا  هياه  او  هلل 

 ُّمنو سحيل بكون  ناغ   ن  أاز  ن  قا  لبلنعناو سحيال، لها  لقااب لإلجعاوب علا  

مو سن ّدل لسن لبهوجب،  قا : "هقو  لبفللء:  صاله . للا 4لمتنوعه دبي  عل  هلودل"

 و  هلل  ُمنو سحيل، ثم كنثُلن ثت  ُخِفف، للا س يد جدلً"
. لقد عنَّف  سا ثيون لبقوةلين 5

سنال لبل ي لج له مان خاحيف لبقاا   قاا : "لعنادلم  ن لبعايم لبعلاددة سقيا  مان 
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 قاباه مان عنادل  جعل  مهاله  قدرلو " منو سحيل" للا قاا  خاحيف    هلان  ن

 .1علم"

إّن مااو ذلااب إبيااه لبفااللء مهأاااج سااوبقلآن لبكاال م، للااا مااو ذلااب إبيااه  سااا علاا   -3

لبفورخ  ه  ردّ مو ذكلل لبفللء،  قا  لسن لبلاألي: "لقاو   ساا علاّ  ها  ماالب 

، بقا  هللا عاّ  لجاّ :  وإْذ قَلالوا اللُّهلمَّ إْن َكلاَن هللا لبفللء: بيس لال لبقا  سل ءل

َجارةً هَُو الح َك فأْمطْر َعلَْينا ح  ْند  ن ع  هلا كون لبعللد:  و  ّلّلُ  ُّمنو، ألغن  لال  2قَّ م 

سّنو قوسا   لدّ لبأالب، كعو تقا :  و رن لبف   عن جالب لبللط، لكونت لبعيم خودَّة من

. لقد توس  لسن لبلألي مو جوء سه لبفورخ ، للّخ  هيه قوةوً: 3هونوً إن كون سوغيوً"

إّن لال لآل ا  تلها  قاا  لبفاّللء مان لباجاه لبااي ذكالل  ساا علاّ  لتده اه  "ل قا :

ناو سحيال، ثام جاوء س اد لاال  فلأمطر علينلا   ضوً من قا   ّن لبتقد ل عنادل:  او هللا  مه

هوبكو  لآلخل  نقض لألل ، عل  مو قدّرل  حجارة من السماو أو ائتنا بعلا  أليم

لبفللء. لده   سا علّ  قا  لبفللء سل ءل آخل، للا  نّه قو : با كون لبعللد مو قوبه 

بعو ثلن لبلُّنّم  منو سحيل، له  ثلنه دبي  عل   ّن لبعيم بيلت مأخاذة مان  ّ ، إذ 

  سوآل اا  هيااه بااا كوناات مااأخاذة منااه بكااون هاا  لبكااو  تكل اال، ثاام قااو : لل خااتد 

 .4كفو  "

 ّن لبتلكيب لألص  لباي قو  سه لبفللء " و  هلل  ُمنّو سحيل"  عكان ردّل سقاابنم لبلنام  -4

لب نْنهُ، لبلنم  خ ل، لبلنم  للكه" ،  قا  لألناوري: " نّاه باا كاون لألمال كعاو زععاتم 

 أاز  بعو جوز  ن  لت ع  لال لبلفظ إ  هيعو  ددي عن لال لبع ن ، ل  خوف  نّه

 .5 ن  قو  "لبلنم لب نه، لبلنم  خ ل، لبلنم  للكه" لمو  شاه ذبك"

إّن لباالسط سااين هللا  ُّمنااو سحياال، لللااّم"  ااادل باا   نااه غياال ملااتقيم، ألّن لبلناام كلعاا   -5

محتص  سوبندلء، لللّم كلع  محتص  سأخعوء لأله و ، لكعو لا م للف هإن  خعوء 

لااا منقااا ، ل ااادل باا   ن  لنلُااّم  كلعاا  لأله ااو  مننااو، مااو لااا ملتأاا ، لمننااو مااو 

ملتألاا  جااوءب عاان لب االب سنااال لبصااارة ل  ثوجاا  بتفكيكنااو، ألن لألصاا  هاا  

 لألشيوء لإلهللد كعو  قا  لألصابيان.
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 ّن مو لختلند سه لبكاهيان من شاللد ش ل    عكن ردّلو إب  لبضاللرة لبلا ل    -6

لاال شاوذ جادلً     عا  علياه لبنودرة للبلوذة،  قا  لب جوج : "لقاو  لباصال ان: 

،  قا  لب كالي: "   أع  سين " و" للبعيم ها  ل ختياور، للاا 1ل    لف قوةله"

ياايّ ن  هاا  لبلاا ل نااودر، للااال  مااورة لب ان
" لقااد ذكاال لباغاادلدي لبلااولد ن لبلااا ن 2

ج قا  لبلوعل:   لردلعو لبلي ، للا معو لختلند سه لبكاهيان هحلَّ

ــدثو   إذل مو إنّ  ـــو  عـــــــو بّ  ثن   قــا :  و لبلُنــمَّ  و لبلُّنعن

 3عل   ن لجتعوب  و للبعيم لبعلددة شوذ"

 لخّلج لبايت لآلخل:

 خاّهــت  ل صليـت:  و لبلّنم مو  لمـو عليـك  ن تقابــ  كلَّعـــو

 .4عل   ّن  مو  ت لد قليوً س د " و لبلنم" 

 لبلنم  نلى  ن نلايل ها  لاال لبعقاو  إبا  للختكعو ً بعو نوقلنول من خوف ثا   

مو ذلب إبيه لبعهدثان بنلى مدى لتفوقنم  ل لختوهنم ثا  ماو عليانو عان لباصال ين 

للبكاهيين، هقد خور لبدكتار مندي لبعح لم  لهم مالب  ل  لباصلة، لخّلج مو جوء 

عنعاو سه لبكاهيان من شاللد عل  لبضاللرة لبلا ل  ،  قاا : "للرد ها  لبلا ل لجتعو

 ليطللرلً، كقا  لبلوعل:

ــدثو   إذل مو إنّ  ــو   بّعـــــــو ثن  قــا :  و لبلُنــمَّ  و لبلُّنعن
 5 

 ّماو لبادكتار إسااللليم لبلاومللة ، هقااد رهاض مقاباا  لبنهاوة، لبأعاا  ساين لب اااض  

للبع ااض، ل الى  ّن مالد ذباك كلّاه إبا  ن عا  منطقيا   هاود منناو لبنهاوة ها  ملاوة    

تنطام علينو، لج   من ذباك ملاأب  " او لبلنام"  قاا : "لمثا  ملاأب  لب ااض   عكن  ن

للبع اض ملأب  عد  ذكال " او" ما  "لبلنام" لبعحتاما  ساوبعيم ألّن "لبعايم" عااض مان 

" و" ل جوز لبكاهياان ذباك لعنادلم  ّن لبعايم لبعلادّدة سقيا  مان جعلا  مهالها  قادرللو: 

" "آمنو سحيلل
6. 
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مللة  قااد  كااان هيااه لجناا  نظاال، لبكنااه محااوبف بلقوعاادةل لمااو قوبااه لباادكتار لبلااو 

  صابي  لي نو علعوء لبلغ  للبنها، لل  "   أاز لبأع   ن لب اض للبع اض".

للباي  ادل بلاوثي  ّن لبلنم بفظ  ملتأل  جاوءب عان لب الب لقاد  كاد ذباك  ساا  

ل  ثوجا  إبا  ، لخصات ساوب لبنادلء، 1ثيون  قا : "ل   لت ع   لبلنام  إ ّ ها  لبنادلء

لبأعاا  سينااه لسااين " ااو" لبناادلء ألنّااه    أعاا  سااين لب اااض للبع اااض،  قااا  لألناااوري: 

.  ّماو ماو جاوء مان شااللد شا ل   هايعكن لبالد عليناو 2"لب اض للبع اض    أتع اون"

 لهم لآلت :

جنُ  نلا  لبقوةا   ضا ف ل ثتأاوج ساه ها  لبعلاأب ،  قاا  لبلاياط : "   أااز  -1

 ل نثاال     االف قوةلااه  صااّلِ  سااابك لألناااوري هاا  لإلنصااوف"؛ ل ثتأااوج سلاا ل 

لكأّن ِعلّ  ذبك خاف  ن  كان بعابَّد  ل من    اثم سفصوثته، لمن لاال   لام  نّاه 

 .3 هتوج إب  م له   خعوء ش للء لب لب لطاقوتنم

يللرة لبل ل تأ   مث  لال لألسيوب ي يف  لبهأ ،  قا  لألناوري: "لمو جاوء  -2

. ل قاا  لسان لبهوجاب: "  س اد ذكال 4ل  ل إقوم  لزن هو ثأا  هياه"بضللرة ش 

لساه قاو  لبليا : "ل أعا   5لألسيوب  مهعا و عل  لبضللرة م  كانه مأناا ً"

 .6سين " و" للبعيم لبعلدّدة يللرة"

قاا  : هنا ل   أاز لصف لبلنم:  بالمسألة السابقة أّما الخالف الثاني المتصل

"لبلناام" عنااد خااياا ه كعااو    اصااف  خالتااه  عناا  لألخااعوء لبلياا : "ل   اصااف 

 لبعحتص  سوبندلء نها:  ولنول، ل ونامون، ل وملك ون، لهُ .

لقااد  جااوز لبعااالد لصاافه، ألنّااه سعن باا :  ااو  هلل، لقااد  قااو :  ااو هللا لبكاال م، لقااد  

نادلء بل. للا عند خياا ه عل  قل اللهم فاطر السموات واألرضلختلند سقابه ت وب : 

ب لبعلااتأنف، ل   رى هاا  لألخااعوء لبعحتصاا  سوبناادلء مون ااوً ماان لباصااف، سلاا  لبلااعو

 .384: 1مفقاد". 
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لختلف خياا ه للبعالد للب جوج ثاا  إعاللب ل خام س اد لبلنام، هاالب خاياا ه  

اجيناه تإب  تاجينه علا  لبنادلء لبثاون  ستقاد ل   او . لذلاب لبعاالد لتا اه لب جاوج إبا  

 ك تفصي  لال لبعلأب .عل  لبصف ، لإبي

 سيبويــه: أوالً:

هكعاو ذكلناو  نّاه  ُِ اده ل خام مناودى ثااون ستقاد ل  او،  قاا : "ل ّماو قاباه عا  لجااّ :  

 َّواألرض   السموات   فاطرَ  اللّّهم1 "لقد رسط لبليا  عاد  لصافه لبلنام عنادل  2ه ل   و

ذبك سأخعوء  زم  لبندلء، هلّعو كونت   تحلج عن لبندلء س ادب عان لباصاف. لبكاّن ماو 

قوبه لبلي     تفم م  مو لرد عند خياا ه من خللج لال لألخعوء عن موزم  لبندلء، 

يال هقد صاّل  خاياا ه سحللجناو عان ذباك،  قاا : "لمعاو جاوء مان لباصاف مناودى لغ

 .3منودى:  و خاوث ل و بكوب هنال ل خم بلحايث  لبلك وء"

للختكعو ً بعو ذكلل خياا ه نلى  ن نقتااس س اض لبنصااص مان نهاوة متقادمين  

قلللل اللهللم فللاطر السلللموات لمتااأخل ن بعتوس اا  ر  ااه،  قاااا  لب جااوج : "هأّمااو قابااه: 

ننه عل   4هنا عندلم م  ندلء ن" واألرض لبندلء ن كلياا ه لمان لب لّه   قصد من لجَّ

تا ه من لباصل ين. ل قا  لبصيعلي "لمن  خياا ه من صف  "لبلنام" ألنّاه بفاظ    قا  

 5إ  ه  لبندلء كقابنم:  و لناول، ل او ناماون، لماو  شااه ذباك، لبايس شا ء مناه  اصاف"

ل قا  لسن   يش: "للعلم  ن خاياا ه    الى ن ات لبلنام ألناه بفاظ    قا  إ  ها  لبنادلء 

. ل قااا  لساان 6ا هاا  من باا   ااو لنااول ل ااو ملك ااون لهاا ، لباايس شاا ءل ماان لااال سن اات"هناا

لبهوجب: "له  جالز لصف لبلنم خوف ج له خياا ه بعو كون محصاصوً سوبندلء مثا  

، 7المللك   قلل اللهلم ماللكَ  و لنول لجّاز قا  لصفه كعو  اصف  و هللا، للخاتدبال سعثا  

8قل اللهلم فلاطر السلموات واألرض،  لثعلاه خاياا ه علا   ناه نادلء ثاون. ل قاا  لسان

عقياا : "لمااالب لبحلياا  خااياا ه  نااه    اصااف، بكانااه ماا  لبعاايم كوبصاااب،  ي غياال 

لقااد صااهن  سااا ثيااون مااالب خااياا ه لثأتااه هاا  ذبااك عااد   9مااتعكن هاا  ل خاات عو "

                                                             
 .46لب مل:   1

 .196: 2لبكتوب   2

 .273 – 272: 3لبكتوب   3

 .32لشتقوق  خعوء هللا:   4

 .213: 1للبتاكلة لبتاصلة   5

 .17: 2شل  لبعفص    6

 .26آ  ععللن:   7

 .46لب مل:   8

 291: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    9



111 

 

لبلعوب،  قا  لبلياط : "لقو   سا ثيون للبصهين ماالب خاياا ه، ألنّاه بام  لاع  هياه 

 .1ث : لبلنم لبلثيم لرثعنو. للآل   لنهالو مهتعل  بلندلء"م

 ادل بلاوثي من علض لال لبنصاص لبتا   هعا  س ضانو تأ يادلً بال ي خاياا ه  

لعتعودلً عل :  ّن بفظا  لبلنام مثا   لبصااب  للاال لبال ي ها  مأعلاه  نلاب ألسا  علا  

"للنتصل لبفورخا  لبفورخ  ثين صّاب ه  ياةه ر ي خياا ه،  قا  لبلعين لبهلا : 

بلاياا ه سأنّاه بايس ها  لألخاعوء لبعاصااه  شاا ء علا  ثادّ  لبلنام  هاإذل خاوبف ماو عليااه 

لألخااعوء لبعاصاااه  لدخاا  هاا  ثيّاا  مااو    اصااف ماان لألصااالب لجااب     اصااف، 

للألخعوء لبعنودلة لبعفلدة لبع له  لبقيوب    تاصف كعو ذلاب إبياه س اض لبنّاوب ألنّناو 

 اصف، لكعو  نّه بّعو لق  ماق  مو     لب بم   لف، كابك بعو لق  للق   ماق  مو   

ماق  مو    اصف بم  اصف ... هلّعو يّعت إبيه لبعيم صيغ م نو صيوغ  محصاص ، 

لصور ثكعه ثكم لألصالب، لثكم لألصالب    تاصف نها: غوق، للال م  مو ُيم 

ههقاه     اصاف كعاو   إبيه من لبعيم سعن ب  صاب مضعا  إب  صاب نهاا: صايّن  

 .2 اصف "ثين "

 لمو قوبه لبفورخ   عكن ردّل عل  لبنها لبتوب : 

إّن مو قوبه لبفورخ   حوبف ركنوً لوموً من  ركون لبنها للبلغا ، للاا لبقياوب، هكعاو  -1

لا م لا  عناد لبنهاوة  ن لبقياوب  قاا  علا  ثعا  شا ء علا  شا ءل  هعا  س ضاه 

نوةااب لبفوعاا  علاا  لبفوعاا  سأااوم  لإلخااانود خصااوةد لآلخاال، كعااو قااوب لبنهااوة 

للبهلك  لإلعللسيا ، هلّعاو كاون قياوب  لبلنام  علا  لخام لبصااب  غاوق     لاتقيم 

سهكم تعكن لألل  ها  ل خاعي ، لسقاوء لبثاون  علا  ثوبا  موزما  لباناوء، ألنّاه لخام 

، صاب غيل م لب، إيوه  إب  ذبك، هإننو نلتطي   ن نقا   و هللا لب    ، لبلثيم

لبكن  لبلنم  بّعاو عااض عنناو لبعايم ساد  لبياوء جاوز لصاف ل خام س ادل لب اّ  ماو 

ذكلنااو ماان آ ااوب شااولدلً علاا  ذبااك. لب ااّ  لباوثااي  اااكل لنااو قااا ً ألثااد لباااوثثين 

لبع وصل ن نوقش ر ي لبفورخ  لردّ عليه ه  مو ذلب بيكان تأ يدلً بعو ذلانو إبيه، 

بفاظ لبأوبا   لبلنام  علا  س اض لألخاعوء  قا  لبدكتار مهعاد لناودي: "إن قياوب 

غيل لبعتعكن  نها: لنول، لنامون، لبكوب، لصين ، لغيللو قيوب غيل ماهم ها  

نظلي، ألن لال لألخعوء    عكن لختحدلمنو ه  غيل لبندلء، سحاوف بفاظ لبأوبا  

 لبلنم  هقد لردب به لخت عو ب  خلى ماكارة ه  كتب لبنها لال من جن ، لمن 

ني  هو لجه بلقيوب سين  لبلنم  للال لبكلعوب إذ  ّن لبعيم ه  لبهقيق  عاض جن  ثو
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عن  او لبنادلء لبعهالها ، لبيلات لألصاالب ها  لناول لناماون ... عاياوً عان  دلة 

لبندلء لبعهاله . ثم كيف نقا  من  س  عل  لبفورخ   ن  قيس بفظ لبأوبا   لبلنام  

 .1عل  غوق"

ر ي خاياا ه لعتعاودلً علا  عاد  خاعوب لبلنام لبالثيم،   ّمو س ض لبنصاص هقد   ّاد -2

ها   للا لبل ي لبعاكار عن لبلي  ل س  ثيون. كعو ن لم  ّن لبلعوب دبي و  صاي 

دلاو سنوء قالعد لبنها لب لس ، ل كود  هكام علا  كثيال مان لبظااللل لبنها ا  سارل

معاو  لب لب  حتلف ه  كثلته لقلته، عنه  لخت عو  لب لب. لبكن س ض مو لرد 

ّ   أ   لبنهوة ساين مادّ لجا ر ها  لبهكام علا  لبتللكياب للبظااللل لبنها ا ، لب ا

 لبقلا  لا  لبتاا  ثّكعات ر ي لبلياا  ل سا  ثيااون ها  تأ يااد ماو ذلااب إبياه خااياا ه.

سم ه  لبكن بعو كون لبقلآن لبعصدر لألل  بللعوب لقد لرد هيه مث  لبتلكيب لبلو

عاو إبيه لبلي  ل سا ثياون ها  ت ليلن لصف  مو س د لبلنم   أ لنو نلهض مو ذلب

 لء، لب ا ّ سقل  لبلعوب، إيوه  إب  ذبك هإّن  سو ثياون قاد ذكال  ن لآل ا  مهتعلا  لبناد

 لبتاجيه لآلخل، للا لصف مو س د لبلنم. ه  لجاد ل ثتعو   دخ  لبتلكيب

ل عكاان  ن نضاايف ر  ااوً ثوبثااوً للااا  ّن لب لسياا  تعياا  إباا  لبايااا  هاا  لبت اياال  -3

د ء ن قاال اين  ا االلكيااب لهاام مااو  قتضاايه لبلاايوق، لبعااو كااون لبأعاا  سااين ناادلسوبت

نام  او سه، ههين نقا   لبلنم  و هاوطل لبلاعالب للألرض  ل  لبل لبتلكيب ععو  للد

ما   لبلثيم   لهظ لجاد تكللر بهلها  لبنادلء ها  لبلنام  لبعايم ساد  مان  اوء ل اوء

  هاالبتلكيااب ألن لبناادلء للياان لبعنااودى لبثااون  هااوطل  بنااال   ثوجاا  بتكااللر هاا  

 لألل .

 ثانياً:  المبرد والزجاج:

هكعو علينو خوسقوً هنعو   دلن  موبك لبعلك  صف    ندلء ثون للعاو ساابك  حوبفاون  

 خياا ه لمن تا ه. ل عكن  ن نلصد مو قو ل من كتانعو.

نات ساد ً  قا  لبعالد: "... ل   أاز عندل لصفه. ل   رلل كعو قاو ؛ ألنّاه إذل كو 

قلل من   و  هكأنّك قلت:  و هللا، ثمَّ تصفه؛ كعو تصفه ه  لال لبعايا . هعان ذباك قاباه: 

. لكاون خاياا ه  ا عم  نّاه نادلء 2اللهم فاطر السموات واألرض علالم الغيلب والشلهادة

 .3آخل كأنّه قو :  و هوطل لبلعالب للألرض"
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ل قااا  لب جااوج: "لزعاام خااياا ه  ن لااال ل خاام    اصااف ألنّااه قااد يااعت إبيااه  

 ن  هااوطل   قللل اللهللم فللاطر السللموات واألرضلبعاايم، هقااو  هاا  قابااه جاا  لعـااـّ : 

 منصاب عل  لبندلء ؛ لكابك  موبك لبعلك  لبكن بم  اكل ه  كتوسه.

للألرض  كابك،  للبقا  عندي  ّن  موبك لبعلك  صف  هللا، ل ن  هوطل لبلعالب 

لذبك  ن ل خم لم ه لبعيم سعن بته لم ه " و" هو تعن  لبصف  م  لبعيم كعو   تعن  "م  

 .1 و"

هنظلل إب  ل خم عل   نّه  أاز لصفه قا  نقله إب  لبلنم، ههين عاض عن  اوء  

ه يايون تاجلبندلء لبعيم عنادلعو،  ل اون  ن لبعايم بام تغيالل ععاو كاون علياه باال هإننعاو  عا

 ل خم س دل عل  لبصف .

لمتوس   بعو قو ل نلى  ن ناكل س ض ل قتاوخوب من كتب لب لعوء بناثم ر  ينعو  

ري ه  لال  َن هيعو نُلب إبينعو،  قا  لبنهوب: "لخوبفه مهعد سن    د لإسللليم لسن لبسن

 . 2لقو :  أاز  ن  كان صف  كعو  كان صف  إذل جئت سيو"

. 3صب عل  لبندلء، قو  لب جوج: نصب صف   لبلنم "ل قا  لبكلمون : "موبك ن 

ل قا  لسن   يش: "... لخوبفه  سا لب ااوب ها  ذباك لقاو  إذل كونات لبعايم عاياو مان  او 

اللهللم فللاطر هكعااو تقااا   ااو هللا لبكاال م كااابك تقااا  لبلناام لبكاال م للخااتد  سقابااه ت ااوب  

 . "4السموات واألرض

لد للب جوج لب لّه   تعد عل  لآلت  ه   خال ل عي  لباوثي إب  مو ذلب إبيه لبعا 

 سل  نعو:

تهقم لبصف  للبعاصاف ماد  لباتوز  ها  لبتلكياب لبأعلا ، لبعاو كونات لب لسيا   -1

بغ  لقتصود تعي  إب  لبت ايل سألج  لألبفول ل دقنو ه  تهقيم لبع ن ، كاون ر  نعاو 

ماجنوً إبينعو،  قا   هققه هوبصف  للبعاصاف  صهاون لخعوً للثدلً هيكان لبهكم 

لب محلااالي: "ثااام لبصاااف   ن تصاااهب لبعاصااااف إ  إذل لنااال  مااالل لناااارلً 

  لتغن  م ه عن ذكلل ههينئا  أاز تلكه لإقوم  لبصف  مقومه كقابه:

ـــو ولُعن ون قنضن لللدتـن نُ  لبلــالس ِ تُاّــ ُ   لعنلْينعـو من  5دنلُلدُ  نْل صن
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ـوُب لإ    ّْلُب للبلَّان ُ   ـننورسّوُء شّعــوءن    أْلي بقُلّتِـــ إ  لبلَّهن
1 

  مها  هابم تغيل لبعيم لبدلخل  عل  بفظ لبأوب  ثكم لبكلع  هن  ماني  عل  لبضم  -2

، هإّن نصب عل  لبندلء لت ا ض لبعيم بم  نقض لال لبهكم. هكعو جوز لصفه  و هللا

 كلع  لبلنم بم تا د عننو كثيللً ه  جالز لصفنو.

عااالد للب جااوج قااد مااو  إباا  لألخااا سوبصااف  ألنّااه  هقاام لبع ناا  لأللاام  ااادل  ّن لب -3

بلتلكياب  قااا   ساا ثيااون: "ل جاوز  سااا لب ااوب ل سااا إخاهوق لصاافه هناا عناادلعو 

 .2بأللم"

 إجعوب خلف لألم  عل   ّن لبعقصااد سعاو لرد ها  لبقالآن مان صافوب إنعاو لا  هلل -4

ب   اا ، للبهكاايم، هااوطل خاااهونه لت ااوب  لإن ت ااددب هوبااالب للثاادة، هااوبلب، لل

لبلااعالب للألرض، موبااك لبعلااك ... كلنااو صاافوب ت ااددب بااالب للثاادة لااا هللا 

 خاهونه لت وب .

: سق   ن نلايل إبا  تااجينين ذكللعاو لبلاعين  ت لقاون سوباصاف س اد لبلنام  قاا 

 "موبك لبعلك هيه  لجه:  ثدلو:  نه سد  من "لبلنم".

 3لبثون :  نه عطف سيون"

تلاايل لبقوعاادة لبنها اا   ن لباااد  لعطااف لبايااون صااارة منااه،  كانااون علاا  نياا   

ناو و قاد تلكتكللر لب وم ، هلاا كلرناو   او  ب ادنو إبا  ماو قوباه خاياا ه لمان تا اه لبّعاو كنا

  عاان لألخااا سعااو قوبااه. نطاال  منوقلاا  لااال لبتاجيااه ألن لباالدّ لبلااوسم علاا  خااياا ه  غناا

 تكللرل لنو.  
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 المسألة الرابعة

 الخالف في نداو: يا أبت

 

 قا  لبلي : "قابه: "لقوبال  و  س  ل و  م "  طلد هينعو مو ها  خاوةل لبعناودى  

ن، لباصال ي لبعضوف إب  لبيوء، ل   دلن علينعو سأالز إسدل  لبيوء توء لبتأنيي، لال عناد

ياي ألنّناو بتأنوء لتاقوبال: للبدبي  عل   نّنو سد  مننو  نّنم    أع ان سيننعو، لإنّعاو  سادبت 

 لبتفحايم تد  ه  س ض لبعالي  عل  لبتفحيم كعو ه  عوّم  لنّلوس ، للألب للأل  مظنتو

يوه  ل وء لإل لدبي  كاننو بلتأنيي لنقوسنو ه  لباقف لوء. لقو  لبكاهيان: لبتوء بلتأنيي

ال لا از ثافمقدرة س دلو، لبا كون لألمل كعو قوبال: بُلع   و  ست  ل و  مت    ضوً. ل أ

علاا  مااو ثكاا   لبتااوء لبعادباا  ماان لبيااوء بلتاالخيم هيلاا   هااتن مااو قالنااو نهااا:  ااو  بن ل ااو   َّ،

 .391: 1 انــس، بئو تلتاس سنـدلء لألب لل   سو تـوء... 

با  لبعنودى لبعضاوف إ ه  تضعن لبند لبلوسم خوهوً سين لباصل ين للبكاهيين 

 –ننم عاكعاو ذكال لبليا   -ء تاوء لبتأنياي  وء لبعتكلم هيلى لباصل ان جالز إسدل  لبياو

 لو.قادرة س ادسينعو  لى لبكاهيان لبتوء بلتأنيي ل وء لإلياوه  م س د  جالز لبأع  سيننعو.

 :مالب لبفل قينلإبيك تفصي  

ذلب خياا ه لمن تا ه من نهوة لباصل ين إب  صه  إسدل   وء لإلياوه   ل كعاو  

 ثااا  لااال يااي، لقااد دلر ثااالر سينااه لسااين لبحلياا اّاال عننااو لبنهااوة سيااوء لباانفس تااوء تأن ن  ُ 

ف ا ، تسناِت   لبعلأب ،  قا  خياا ه: "لخأبت لبحلي  رثعه هللا عن قاابنم:  او  سناْه، ل او  

 .  لخوب ء ه  عنعّ وْل، ه عم لبحلي  رثعه هللا  ّن لال لبنوء مث  لبنوتل و  سنتنول ل و  ُمَّ 

مان  قاا :  او  ّما ُ   تف لا . ل ادبّك  لبلبحلي  رثعه هللا  نّه خع  من لب الزعم  

اْ  ل او  نسناْه، كعاو  عل   ّن لبنوء سعن ب  لبناوء ها  عّعا  لخوبا   نّاك تقاا  ها  لباقاف:  او  ُمَّ

تول كعو تقا   و خوبتول. لإنّعو  ل مان لاال لبناوء ها  لبنادلء إذل  تقا   و خوبنْه. لتقا :  و  ُمَّ

 ً لاال  يفت إب  نفلك خوّص ، كاأنّنم ج لالاو عاياو  مان ثااف لبياوء، ل رلدلل  ن    ُحه

 ّماول للا  قليلا   نم    كودلن  قاباان  او  ساوْل ل اوسو خم ثين لجتنع  هيه ثاف لبيوء، ل نّ 

ه  كومنم. لصور لال مهتعوً عندلم بّعو دخ  لبندلء من لبتغييال للبهااف، هاأرلدلل  ن 

لب اين ر خاوً ج لاال لبياوًء عاياوً، هلعاو يُم بّعو ثاهال نْ  ن   ّاِيال لا ن لبهلهين كعو قوبال 

 بهقال لبنوء ه   سّْه ل ُّمْ ، صيّلللو سعن ب  لبنوء لبت  تل   ل خم ها  كاّ  مايا ، نهاا 

 .1خوب  لعع ، للختُّد لبندلء سابك بكثلته ه  كومنم"

                                                             
  .211 – 210: 2لبكتوب   1
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ات،   ل قا  لألعلم لبلنتعلي: "لذكل ها  لاال لبااوب قاا  لب الب:  او  ساِت ل او  ُمَّ

 .1ُخّد سه لبندلء لبهقت لال لبنوء بلتأنيي كعو بنِهقنْت ه  قوةع  لذللا " ل نّه معو

ل توس  لسن   يش مو جوء عند خياا ه ل عي  إب  ت ليله ت ليوً  صاابيوً  قاا : "...  

ألّن يعيلل لباي لا لبيوء قاد  هااف هوعلهاه، هأّماو لبتاوء ها  " او  ساِت، ل او  ماِت" هتاوء 

قوةع  للمل ة قو  خياا ه خاأبت لبحليا  عان لبتاوء ها   او  سات   لبتأنيي سعن ب  لبتوء ه  

تف   ل و  مت هقو  لال لبتوء سعن ب  لبنوء ه  خوب  لعع    ن   نّناو بلتأنياي للبااي  اد  

عل   نّنو بلتأنيي  نّك تقا  ه  لباقف  و  سه ل و  مه هتادبنو لوء ه  لباقف كقوعد لقوعدل 

لت لال لبتوء كوب اض من  وء لإليوه  للألص   و عل  ثد خو  لخوبه لعم لععه لدخ

 س  ل و  م  ههاهت لبياوء لجتا لء سوبكلالة قالناو ثام دخلات لبتاوء عاياو منناو لباابك   

تأتع ون هو تقا   و لست  ل   و  مت  بئو  أع  سين لب اض للبع ااض مناه ل  تادخ  

خوب  ل و عع   و خوبت ل و لال لبتوء عايوً هيعو كون به مدني من بفظه لبا قلت ه   و 

ععت بم  أ ، ألنّه كون  لتاس سوبعدني هأّمو دخا  لبتاوء علا  لأل  هاو إشاكو  هياه ألنّناو 

. لإباا  لااال 2مدنثاا  ل ّمااو دخابنااو علاا  لألب هلع ناا  لبعاوبغاا  ماان نهااا رلل اا  لعوماا "

ها   لبقا  ذلب لبلي  رلسطوً ذبك سد ب  م نا ا  غليانو لبتفحايم ها  لألب للأل  كعاو

عوّم  لنّلوس ،  قا : "ل   ادلن سأاالز عليناو إسادل  تاوء لبتأنياي، لاال عناد لباصال ين، 

قوبال: للبدبي  عل   نّنو سد  مننو  ننم    أع ان سيننعو، لإنّعاو  سادبت تاوء لبتأنياي ألنّناو 

تااد  هاا  س ااض لبعالياا  علاا  لبتفحاايم كعااو هاا  عوّماا  لنّلااوس ، للألب للأل  مظنتااو 

 لقد لختد  لباصل ان بعو قوبال سدبيلين:. 3لبتفحيم"

نّناو ناو لاوء أللألل :  ننو تقلب لوء ه  لباقف لبا قنادّْرنو  اوء لإلياوه  س ادلو بام  أا  قلا

 متاخط  للبعتاخط    تقلب لوء".

تا   للبثون :  ننو با بم تكن عايوً بأوز لبأع  سيننو لسين لبيوء هيقو  نها:  و  ست  ل و  من

نم،  قاا  لسان لبهوجاب: "لماالب لباصال ين  ّن تاوء لبتأنياي لبم  لع  ذباك عان

عاض عن  وء لإليوه ، للختدبال سااجنين:  ثادلعو  نّناو تقلاب لاوء لباا كونات 

 وء لإليوه  مقدرة س دلو بم  أ  قلانو لوء ألنّناو ثينئاا متاخاط  للبعتاخاط    

و لساين لبياوء، تقلب لوًء، للآلخل لا  نّه با بم  كْن عاياوً بأاوز  ن  أعا  سيننعا

ت  كعاو  قاباان:  او ياورست ، لبّعاو بام  قاباال:  او  متا  دّ  علا   نّناو  هيقو   و  من

.  مو لسن لبهوجب هيلى  ّن قلب لبيوء توء عل  غيل قيوب،  قاا : 4عاض عننو"
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ِت" سقلب لبيوء توء عل  غيل قياوب، لكونات مكلاارة ألنّناو  "قابه " و  سِت ل و  من

لاالة،  ل مفتاثاا  ألنّنااو سااد  عاان ثاالف متهاال  سااد  عاان ثاالف  نوخااب لبك

 . 1سوبفتن"

 ها  ذباك  ّمو لبكاهيان هقد جّازلل لبأع  سين توء لبتأنياي ل اوء لبعاتكلم، لثأاتنم

  ّن لبيوء مقدرة س د لبتوء.

ِت إب  آخلل.    قا  لسن لبهوجب: "قابه: للبتوء ه   وء  ست، ل و  نمن

ماالاون: ماالب  لا  لبكاها   ن لبتاوء بلتأنياي، قو  لبليخ رثعه هللا: بلناوب هيناو  

لقاد لخاتد  لبكاهياان سنظاوةل  2ل وء لإليوه  مقدرة س دلو، كأنّه قو :  و  ست  ل او  متا "

بعااو  قابااان ماان لبقااللءلب لبقلآنياا ،  قااا  لبعااللدي "ل جااوز كثياال ماان لبكاااهيين لبأعاا  

توي" ه ْلااالن أعااا  ساااين لب ااااض سيننعاااو هااا  لبكاااو ، لنظيااالل قاااللءة  سااا  ج فااال " اااو ثن

 :4لمعو لختدبال سه   ضوً قا  لب لب 3للبع اض"

ً بنو  م و ه  لب نْيــِش مودُْمتن عوةِل    و  نستِ    زْبــتن هِينــو هإنّعــو  و

لكاان لجتعوعنعاو محصاصاوً سوبضاللرة لااا قاا  لباصال ين، ل جاوز ذباك هاا  

تاا  ثيااي جعاا  هيااه سااين . ل قااا  لب يناا : "للبلااولد هاا   س5لبكااو  كثياال ماان لبكاااهيين"

لب اض للبع اض للعو بتوء ل وء لبعتكلم، ألن لبتوء عاض عن  وء لبعتكلم ه  قاباه  او 

 .6 سِت، للال    أاز إ  ه  لبضللرة ل جوزل كثيل من لبكاهي  مطلقوً"

 لمو قوبه لبكاهيان  هتوج إب  منوقل  عل  لبنها لبتوب : 

  لألناوري: "لمو    فتقل إب  تقد ل  لبا   ّن لبقا  سوبتقد ل  حوبف لألص ،  قا -1

. ل قا  لبلي : "لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  7معو  فتقل إب  تقد ل"

 . 8إبيه"
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 ّن ماااو لخااااتد  سااااه لبكاهيااااان ماااان قاااللءة قلآنياااا  لردب عاااان ج فاااال لبعاااادن   -2

مهاا  نظاال سااين لبنهااوة هعااننم ماان رهضاانو بلأعاا  سااين لب اااض  1  وثلاالتوين 

 لمننم من س ّدلو بض فنو، لإبيك لقتاوخوب معو قوبال.للبع اض 

ادّلز  ". لرلي لسان ثن  قا  لسن جن : "لمان ذباك قاللءة  سا  ج فال: " وثلالتوين

تنوْي، مأ لما  لبياوء. قااو   ساا لبفااتن: ها  لاال لبقااللءة إشاكو ، لذبااك  ن  عناه: " او ثلاالن

تو" إنعاو لا  ساد  مان  اوء ثلالت ... للبااي عنادي  ْلالن هياه  ناه جعا  ساين لألبف ها  "ثن

ض للبع اض عنه،  عن  لباد  للبعاد  مناه، كعاالب  سا  إخاهوق ل سا  سكال ها   لبِ ان

 :2قا  لبفلزدق

دَّ ِرجـــو ِ   لعو نفثو ه  هّ  ِمــْن هنعاْ نـــعو  3عل  لبنوسنِ لب ولي  نشن

ل قا  لبكلماون : "لبغل اب: قال   ساا ج فال:  وثلالتوي، للخاتا دل لبنهاوة، لباه  

 ثدلعو:  نّاه جعا  ساين لبااد  للبعااد ، للبثاون :  ّن لألباف بلتثنيا ، كقاباك: باياك جنون: 

 ".4لخ د ك، عل  بغ  سلهورث، للبعنودى إبيه مهالف، لبنال نظوةل

ل قا   سا لباقوء لب كالي: "ل قل :  ثللتوين  سيوء س د لألبف خاوكن  لمفتاثا ،  

 .5للال لبقللءة ي يف "

.. ل سااا ج فاال " وثلاالت " علاا  لألصاا  لعنااه   ضااوً ل قااا  لبلااعين لبهلااا : " 

   وثللتوي  سوألبف للبيوء لهيه لجنون:

  ثدلعو: لبأع  سين لب اض للبع اض منه.

ة مضوه  إب   وء لبعتكلم للعتلض عل  لال كاون  ناغا   ن  قاو   ْللن للبثون :  نّه تثني  ثن

تّ  سإدغو   وء لبنصب ه   وء لإليوه  ل جياب ألنّا ْللن لعنا  بغا   و ثن ه  أااز  ن  كاان رن

لبهلث سن ك ب، لغيللم نها ر  ت لب  دلن. لقي  لألباف ساد  مان لبياوء للبياوء س ادلو 

 .6م  دة لقي  لألبف م  دة سين لبعتضو فين لكولعو ي يف"
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 ن ماو لختلااند سااه لبكاهيااان ماان شاااللد شا ل    عكاان ردّل سأنّااه معااو خاالج عاان  -3

، 1بك: "... بابك بم  أتع و إ  ه  يللرة" صله بضللرة ش ل  .  قا  لسن مو

 ل قا  لسن عقي : "لبال بم  أتع و إ ّ ه  يللرة نها:

 2بنو  م و ه  لب يِش مودُْمت عنوةِلـو    و  ست ِ   زْبتن هينو هإنّعــــــو

إيوه  إب  ذبك هإنّه  عكن  ن ندعم قابنعو سعو خام عند لألناوري سقابه: "مو جوء 

 .3إقوم  لزن هو ثأ  هيه" بضللرة ش ل  ل

لب لّ   شيل لنو إب   ن س ض لبعهدثين قد نوقلال لبحوف لبلاوسم، لب لّا   سالز  

ه  لال لبعقو  مو ذلب إبيه عاوب ثلن ههين تنول  ماهي لبعنودى سوبتفصي  ج   هقلة 

 عن لبأع  سين  وء لبعتكلم لتوء لبتأنيي للجه كوموً ثابنو سأنّه من  ي ف لبصار ل ن

لجاد مث  لال لبتلكيب  ُ د من  ندر لخات عو  لرد ها  لبلاعوب  قاا : "للناو  صاارة 

 ياا ف ماان لااال، ل ناادر لخاات عو ً هاا  لبلَّااعوب لبااالرد، ثتاا  خصاانو كثياال ماان لبنهااوة 

سوبضللرة لبل ل  ، ناكللو بندركنو إذل صودهتنو ه  س ض لبكاو  لبقاد م، للا  لبأعا  

و،  ل لبأعا  ساين  اوء لبعاتكلم لبعنقلاا   بفاوً للبتاوء س ادلو. سين لال لبتوء ل وء لبعاتكلم س ادل

 كقا  لبلوعل: 

 4بنو  م و ه  لب يش مودُْمت عنوةِلـو    و  ست    زبت هينو هإنّعــــــو

للباي  ادل بلاوثي  ّن مو ذلب إبيه لباصل ان ه  رهض لبأع  سين لبتوء للبيوء  

 قا  مطلد ل عكن  ن ن ضدل سوآلت :

ل عتعاااود علااا  لبقوعااادة لألصاااابي ،  قاااا  لألنااااوري: "لب ااااض للبع ااااض    -1

، لمن يعن هللب لبقوعدة عد  لبأع  سين توء لبتأنيي ل اوء لبعاتكلم. 5 أتع ون"

ات هينعاو عااض   قا  لبلياط : لبلقوعدة هللب: قابنم ه  لبندلء  و  سِت ل او  من

 .6من  وء لإليوه  لبال    أع  سيننعو"

كتب إعاللب لبقالآن لكتاب لبقاللءلب ها  تأ ياد قوعادة عاد  "لبأعا  ساين لعتعود  -2

لب اض للبع اض"  الجن ماو ذلاناو إبياه  قاا  لب كاالي: " او  ساِت  قال  سكلال 

                                                             

 .406: 3شل  لبتلني    1

 .522: 2لبعلوعد   2

 .70  628: 2لإلنصوف   3

 .63: 4لبنها لباله    4

 .47  343: 1لإلنصوف   5

 .149: 1لألشاول للبنظوةل   6



120 

 

لبتوء. للبتوء هيه زلةدة عايوً من  وء لبعتكلم، للال ه  لبنادلء خوصا ، لُكِلالب 

  أعااا  سااين لب ااااض لبتااوء بتاادُ َّ علااا  لبيااوء لبعهالهااا  ل   أعاا  سيننعاااو، باائو

. ل قااا  لساان  سااا  زنألاا : "... لقاال  لبااااوقان سكلاال لبتااوء علااا  1للبع نااّاض"

لإليوه  إب  نفله. لألص :   و  س   ههااهت لبياوء ألن  اوء لإلياوه  تهااف ها  

لبندلء كعو  هاف لبتنا ن لتاق  لبكللة تد  عل  لبيوء كعو تقا : رّبِ لغفل ب . 

 ل و قا   للألصا ،  او قاام  ههااهت  2آتيتن  من لبعلكّرّبِ قد له  لبتن   : 

لبيوء، لإنعو تهاف ه  لبندلء ألن سوب لبندلء ساوب لبتغييال للبهااف. ل ماو إدخاو  

توء لبتأنيي ه  لألب هقو  قا : إنعو دخلت بلعاوبغ  كعو تقاا :  عوّما  لنّلاوس  ، 

 3لبكلاالة تااد  علينااو"هااوجتع   ااوء لبعااتكلم للبتااوء بلعاوبغاا ، ههاااهال لبيااوء، ألّن 

 للبأ ء لألخيل من ت لي  لسن  س  زنأل  لا مو ذلب إبيه لبلي .

لبعياا  إباا  لألخااا ساال ي لباصاال ين ج لنااو نلاايل لهاام قوعاادة خااليع  هاا  إطااللد  -3

لبظاللل للبتللكيب ه  لبلغ  لهم لبعلت ع  مان بغاوب لب الب، هعاو ذلااال إبياه 

ساان  ساا  طوبااب: "للااال لاا  لبلغاا   عثاا  لبلغاا  لبفوشااي  لبعلاات عل ،  قااا  مكاا  

 .4لبعلت عل  لبفوشي ، لل  ل ختيور"

إيوه  إب  مو ذكلنو من  ن مو ذلب إبيه لبكاهيان لمو لختدبال سه من لبلالذ ه   -4

لبقللءلب للبنودر ه  لبل ل، للاا معاو   تانا  علياه لبقالعاد،  قاا  لبلاياط : 

 .5"لا شوذ نودر،   تان  عليه لبقالعد"

                                                             
 .721: 2لبتايون   1

 .101 اخف:   2

 .354 – 353ثأ  لبقللءلب:   3

 .3: 2لبكلف عن لجال لبقللءلب لبلا    4

 .82: 3لبنع    5
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 ة الخامسةالمسأل

 الخالف في با  النداو وفيه ثالث مسائل في الترخيم:

ترخيم الثالثي إذا كان علماً ساكن الوسط أو  -2ترخيم المضاف،  -1

 ترخيم غير المنادى للضرورة -3متحركاً، 

 

 قا  لبلي : "ل جوز لبكاهيان تلخيم لبعضوف، ل ق  لبهااف ها  آخال ل خام 

 :1لبثون  نها قابه

  للصلنو للبلثُم سوبغيب تاكـــلُ    و آ  ِعْكِل  للذكــلللخالل ثّظكم 

ْيتْ  هنيُِأيبُ   ـّلةل  نسنو ُعْلل   تنْا ند هك ه لســِن ُثـ  خنينْدُعــال دنلِعـــ  من

 ي  و آ  عكلم ، ل سو عللة، للا عند لباصل ين ياللرة ها  غيال لبعناودى، كعاو ها  

 :2قا  ذي لبّلم 

يّ  إذ  ــ ٌّ ُملوعفـــــ ً ِد نوُر من بُ   من  ل ن  نـلى مثلننــو ُعْأُم ل  عنلن

 :3لقا  لبعتنا  

و هن نــ ن لبصــالرُ  للبقننــو  ه  ععـلل ثوبل لياــ ن لألغنو ِ   هللِ من

... للبفللء للألخفش جّازل تلخيم لبثوث  لبعتهل  لأللخط علعاوً، ألّن ثلكا  لأللخاط 

ُج  علعوً. كوبهلف لبللس ، هيلخعون نها:  رن

لنقاا  لساان لبحلااوب عاان لبكاااهيين جااالز تاالخيم لبثوثاا  علعااوً خااكن  لخااطه  ل  

تهل . ل أاز تلخيم غيل لبعنودى بلضاللرة لإن خاو مان تأنياي لعلعيا  علا  تقاد ل 

ل خااتقو  كااون  ل علاا  نياا  لبعهااالف عنااد خااياا ه للبعااالد  اجااب تقااد ل ل خااتقو  

 :4للختد  خياا ه سقابه

ــو  ن  يْ  ــومن ـْت ثاـوبُُكُم ِرمن ـومن   هن ْت ِمْنــِك شنوِخ نـ ً  ُمن  ول ْيهن

 .395 – 394: 1 ي  موم " 

                                                             
 .187: 1م ون  لبفللء   1
م :   2  .3د الن ذي لبله
اّ  لألغتو "   3 ين نن  لبقنننو    ه  ععلل ثوِب لن ْنوً    هللِ مو صن  .11: 4ه  د الن لبعتنا : "من
و :   4 ومن و عنْندو كن نْند ،  و  من من ْصِلكُم رمومو    لن  .378ه  د الن جل ل:   ْصاننن ثا  لن
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 تضعن لبند لبااي ساين   اد نو مأعاعا  خوهاوب ها  ماهاي لبتالخيم ساين نهاوة  

لاا  لباصالة للبكاها   ل سناْين لبنهاوة س ضانم ماا  س اض. ل عكان  ن نقلاعه إبا  ملاوة  ع

 لبنها لبتوب :

 : "تلخيم لبعضوف سهاف آخل لبعضوف إبيه".وف لألل لبح -1

لختلف نهوة لباصلة للبكاه  ه  تلخيم لبعضوف هلهض نهاوة لباصالة تلخيعاه  

صي  لال هو  أي لن ثاف لبتوء من قابنم " و آ  عكل " ل جوزل نهوة لبكاه ، لإبيك تف

 لبحوف:

سهااف شا ءل مان  ذلب نهوة لباصلة إب   نّه    أااز تالخيم لبعناودى لبعضاوف 

ل قاا  لسان  1لبعضوف إبيه.  قا  خياا ه: "للعلم  ّن لبتلخيم    كان ه  مضوف إبياه"

لبلللج: "لبتلخيم ثاف  للخل ل خعوء لبعفلدة لألعو  تهقيقاوً، ل   كاان ذباك إ  ها  

 .2لبندلء، إ   ن  ضطل شوعل، ل   كان ه  مضوف إبيه ل  مضوف"

لكااابك لبعضااوف كقابااك:  ااو ج فاال تعاايم، باام  أاا  ل قااا  لساان لبلااألي: "...  

تلخيعااه، ألنّااه م االب هاا  لبناادلء، لألن لبعضااوف للبعضااوف إبيااه كوخاام للثااد، هااإخل 

لبعضوف سعن ب  لخط ل خم، للخط ل خم    لخم، ل   أاز  ن  لخم لبعضوف إبيه؛ 

خاام . لقااد لخااتد  لباصاال ان بعااو ذلاااال إبيااه سلااللط لياا الو بو3ألنّااه باايس سعنااودى"

 لبعلخم مننو:

  ن  كان منودًى. -1

  ن  كان مفلدلً. -2

  ن  كان م له  زلةدلً عل  ثوث   ثلف. -3

 قااا  لألناااوري: "ل مااو لباصاال ان هااوثتأال سااأن قااوبال: لباادبي  علاا   ن تاالخيم 

لبعضوف غيال جاوة   ناه بام تاجاد هياه شاللط لبتالخيم، للا :  ن  كاان ل خام مناودى، 

لرسطاال لاال لبلاللط س ادد مان ل عتااورلب  4علا  ثوثا   ثالف" مفلدلً، م له  زلةدلً 

 عكان عليانو لهاام ماو جاوء عنااد لألنااوري: " مااو شالط كاناه منااودى هظاولل؛ ألنناام   

 لخعااان هاا  غياال لبناادلء إ  هاا  يااللرة لبلاا ل،    تاالى  نناام    قابااان هاا  ثوباا  

" ه  عومل، ل  "ذلب موِ " ها  موباك، هادنّ  علا   نّاه  ل ختيور ه  غيل لبندلء "قو  عو ل

                                                             
1   

 .240: 2لبكتوب   2

 .359: 1لألصا    3

 .315: 2لسن لبلألي   موب   4
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شلط م تال. ل ّمو شلط كانه مفالدلً هظاولل   ضاوً، ألّن لبنادلءن  ادثل هياه لباناوء، ل غيال 

ععو كون عليه قا  لبندلء،    تلى  نه كون م لسوً هصور مانيوً: هلعو غيلل لبندلء ععو كون 

يال  ادنس ساوبتغييل؛ عليه من لإلعللب قاا  لبنادلء جاوز هياه لبتالخيم؛ ألنّاه تغييال، للبتغي

هأّمو مو كون مضوهوً هإّن لبندلء بم  دثل هيه لبانوء لبم  غيلل ععو كون علياه قاا  لبنادلء؛    

تلى  نّه م لب س د لبندلء كعو لا م لب قا  لبندلء: لإذل كون لبتلخيم إنّعو خنّاغه تغييل 

 .1لبندلء، للبندلء بم  غيل لبعضوف؛ هاجب  ن    دخله لبتلخيم"

له من لبعفيد  ن نضيف لنو مو ذلب إبيه لسن لبهوجب ه  لبفص  سين لبتلكياب ب  

لإلياااوه  للبع جااا  لسياااون ِبااامن ُرهِاااض تااالخيم لبعضاااوف إبياااه لجاااوز تااالخيم لبعلكاااب 

لبع جا :  قااا : "ل   لاا   لمتناوب تاالخيم  م ااد  كالب  ألن لمت لجنعااو باايس كااومت لج 

 كاالب، هتلهاا  آخاالل، هلااا  قاااة لبعضااوف للبعضااوف إبيااه،    تاالى  نّااك تقااا : م ااد 

ل متاا لج باام   االب لااال لإلعااللب. هقااد زل  عاان لبثااون  ثكاام ل خااتقو  بفظااوً سحااوف 

لألل ، للااا لباجااه لباااي مناا  ماان تاالخيم لبعضااوف إبيااه. هظناال لبفاالق سيننعااو سع ناا  

. لقاد لخاتفود لبليا  مان 2منوخب بلتلخيم ه   م د  كلب  لتلكاه ها  لبعضاوف إبياه"

  هلهض تلخيم لبعضوف إبيه ل يوف إبيه لبلايه سوبعضوف لب   لال لبال ي لال لبت لي

من إيوهوب لبلي ،  قا : "ل أاز  ن   لَّ  لمتنوب تلخيم لبعضاوف للبعضاوف إبياه، 

سأن لبعضوف إبيه بم  عت ج لمت لجوً توموً سهيي  ضن ثاهه سأخلل  ل ثاف آخالل سادبي  

إ  هاا  آخاال لبكلعاا ، لباام  كاان،   ضااوً،   ّن إعااللب لبعضااوف سااوقل للإلعااللب    كااان

منفصوً عن لبعضوف سهياي  صان ثااف آخال لبعضاوف بلتالخيم سادبي  ثااف لبتناا ن 

للا عوم  تعو  لبكلع  منه ألج  لبعضوف إبيه، هنا متص  سوبعضوف إبياه ساوبنظل إبا  

خقاط لبتنا ن من لبعضوف، منفص  عناه باقاوء لإلعاللب علا  لبعضاوف كعاو كاون. هلام 

 .3تلخيم  ثدلعو، للبعضورب بلعضوف ثكعه ثكم لبعضوف"  صن

ل عكن لبّلد عل  مو ذلب إبيه لباصل ان سعاو لرد عاننم ها  جاالز ج ا  ل خام  

كوبعضوف للبعضوف إبيه إذل نُِدّب ل خم سصف  س دل نها قابنم:  و ز د لبطل فول، هنم   

ان علاا  ل خاام لألل   أيا لن مثاا  لااال لبتلكيااب مااللعين  ن لألصا  هاا  لبندساا   ن تكاا

 قااا  لساان لبلااللج: "للعلاام:  ن  بااف لبندساا    تاادخ  علاا  لبصااف  ل  لبعاصاااف إذل 

، ألّن لبظل ااف غياال منااودى لباايس لااا سعن باا   لجتع ااو نهااا: للز ااد لبطل ااُف للبظل اافن

 .4لبعضوف إبيه، ألن لبعضوف للبعضوف إبيه سعن ب  لخم للثد"

                                                             
 .48   350 – 349: 1لإلنصوف   1
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ضاوف سهاافل مان لبعضاوف إبياه،  قاا  لسان  ّمو لبكاهيان هقد  جاوزلل تالخيم لبع 

. لقد نلاب لسان   ايش لبتأاا   إبا  1لبلألي: "ل جوز لبكاهيان تلخيم لبعضوف إبيه"

لبكلااوة  للبفااللء،  قااا : "لذلااب لبكلااوة  للبفااللء إباا  جااالز لبتاالخيم هاا  لبعضااوف 

ك، . لقد تا نم مان لبنهاوة لبعتاأخل ن لسان موبا2ل اق ان لبهاف عل  آخل ل خم لبثون "

  قا : "لكثل ثاهه آخلل مضوهو إبيه ه  لبندلء، كقا  لبلوعل:

ْاتِه هنيُِأيبُ   ـّلةل  نسنو ُعْلل   تنْا ند هك ه لســِن ُثـ  خنينْدُعـال دنلِعـــ  من

 :3لكقا  لآلخل

ْفـلل لسن ُعْارلً هنقنْد صـدرب لنو    و سن عن  ِمْنكن لإِلخوءةُ للختهقْقــتن ِلْألن

هيان بعو ذلاال إبيه سوبلعوب للبقيوب. هاينّال  نّاه قاد جاوء كثيال ها  لقد لثتج لبكا

كو  لب لب:  قا  لألناوري: " مو لبكاهياان هاوثتأال ساأن قاوبال: لبادبي  علا   ّن تالخيم 

 :4لبعضوف جوة   نّه قد جوء ه  لخت عوبنم كثيللً، قو  زليل سن  س  ُخْلع 

ظَُّكْم  و آ ن ِعْكـلن  للْثفن  ننو للبلْثــُم سوبغنْيِب تُْاكن   لُظاّخـاُلل ثن  ـلُ  للِصلن

  رلد " و آ  عكلم " إ   نّه ثاف لبتوء بلتلخيم ... لقو  لآلخل:

ةِ  نسو ُعْلل   تنْاِ ْد هكـ ه لسِن ُثــ ْاتِه هنيُِأيـبُ   ـلن  خنينْدُعــال دنلِعـ  من

 :5 رلد " سو عللة". لقو  لآلخل

ْ نـ  لبيــا ن  و تنلن ْعـــ ِ إمَّ ْعـ يِ    ُ َّ ثن ْســُت سيـن عنننقـ  لجن  قورن

 ّماو لبقياوب هناام  6 رلد "   ثعا ة". للبلااللد علا  لااال كثيالة جادلً، هاد  علاا  جاالزل"

 اللن  ّن لبعضاوف إبياه ز ااودة ها  لبعضاوف، لثااف لب  ااودة مان لبعفالد تأااز،  قااا  

بعضوف، لثاف لب  اودة مان لب كالي: "ل ّمو لبقيوب: هنا  ّن لبعضوف إبيه ك  ودة ه  ل

لبعفاالد جااوة ، هكااابك لنااو،    تاالى  ن قابااك هاا  تاالخيم ز اادلن  ااو  دُ  قااا  هتهاااف 

لبّ  ااودتين، لكااابك  ااو طااوةف  ل ناات تل ااد طوةفياا ،  ااد ه عليااه  ّن لبعضااوف إبيااه سعن باا  

 . 7لبتنا ن لكعو  هاف لبتنا ن ه  لبندلء، كابك لبعضوف إبيه"

                                                             
 .315: 2 موب  سن لبلألي   1

 .20: 2شل  لبعفص    2
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من شاللد كون ماي  ردل من لباصل ين لإبياك س اض  لمو لختلند سه لبكاهيان 

 مو قوبال ه  ذبك:.

 قا  لألناوري: "ل مو مو لختلاندلل ساه مان لألسياوب هاو ثأا  هياه؛ ألنّاه مهعاا   

 .1عندنو عل   نّه ثاف لبتوء بضللرة لبل ل"

ل قااا  لباغاادلدي: " .. لمناا   2ل قااا  لب كااالي: " مااو لبلاا ل هعاان لبضااللرة" 

ل لبتاالخيم لقااوبال:   ثأاا  هاا  لااال لباياات ل مثوبااه؛ ألنّااه مهعااا  علاا  لباصاال ّان لااا

 .3لبضللرة"

سق   ن نليل إبا   ّن نهاوة لبكاها  قاد لق اال ها  تاأل لين قيوخايين محتلفاين ثاا   

إبياه  عوق  لإليوه  ه  لبتلخيم، ههين ذكلنو مو لخاتدبال ساه مان قياوب ج لاال لبعضاوف

 أ لاان  عننو. لثين ردّ علينم لألناوري ذكال  نّنامك  ودة م  لبعضوف  عكن ل ختغنوء 

لاب ذلبعضوف للبعضوف إبيه سعن ب  لخم للثد كاوبعفلد لماو قاوبال  عكان ردّل لهام ماو 

 إبيه لباصل ان عل  لبنها لآلت :

 ّن لبندلء  عكن  ن  دثل هيه لبانوء كعو  ادثل ها  لبعفالد لبكان ذباك    أااز ها   -1

م لساااون،  قاااا  لألنااااوري: "ل ماااو قاااابنم  ّن لبعضاااوف للبعضاااوف إبياااه ألنناااو 

لبعضوف للبعضوف إبيه سعن ب  لبل ء لبالثد، هأوز تلخيعه كوبعفلد" قلنو: لال 

هوخد؛ ألنّاه باا كاون لاال م تااللً باجاب  ن  ادثل لبنادلء ها  لبعضاوف لباناوء كعاو 

 .4" دثل ه  لبعفلد، هلعو بم  دثل لبندلء هيه لبانوء دّ  عل  هلود مو ذلاتم إبيه

 ّن مااو قااوبال  حاالج لبتاالخيم عاان سوسااه، ألنّااه    كااان لخااط لبكلعاا   قااا  لساان  -2

لبهوجب: "ل ّمو كانه غيل مضوف، هألّن لبعضوف ثكعه س د لبتلعي  ثكعه قا  

لبتلاعي ، ألنّنعاو لخاعون م لساون سااإعللسين محتلفاين، هلاا رّخعات هإّماو  ن تاالخم 

م لبثااون ، للألل     لااتقيم، ألّن لبتاالخيم  اقاا  هاا  لخااط  لألل  ل ّمااو  ن تاالّخِ

لبكلعاا  ماان ثيااي لبع ناا ، لذبااك خااوف لبتاالخيم. للبثااون     لااتقيم، ألنّااه باايس 

 .5سعنودى؛ ألّن لباي لق  عليه لبندلء بفظوً لا لألل "

ل عكن  ن نضيف إب  مو قوبه لبنهوة عن تلخيم لبعضاوف ماو لجادنول عناد س اض 

ار إسللليم لبلومللة   الب إب   ّن مو لي ه لبنهوة لباوثثين لبع وصل ن هنأد  ّن لبدكت
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من ثدلد لشللط بلتلخيم   تعث  ماياعوً لوموً ه  لبنها، س     كود   ادل لألمال  ن 

 كان ماياعوً ثونا وً لقتضته بغ  لبل ل ليللرته لسحوص   ن لبل ل  هكعاه لباازن 

   ن لبضاللةل لبلا ل   لا  للبقياد لبل ل   لألخلى، ثم  حاتم ر  اه مقتفياوً  ثال مان قاو

االال لبقااا  هاا  لااال  لبتاا  لبّاادب لااال لبلغاا  خوصاا .  قااا  لباادكتار لبلااومللة : "لقااد هصَّ

للي ال به ثدلدلً. للباي دّ  عليه ل ختقللء  ّن لبتلخيم  كاود  كاان محتصاوً سوبلا ل، 

االلرته، غياال  ّن لبهاادلد للبلااللط لبتاا   لعلاا  لااال هنااا  ماال لقتضااته بغاا  لبلاا ل لين

نو لبنهوة تحلج لال لبعاياب عن كانه ملأب  ثونا   لقتضتنو بغ  لبل ل... للاال لي 

 قاااي لباال ي  ن بللاا ل بغاا  خوصاا  سلاااب ماان لبااازن للبقياااد لبلاا ل   لألخاالى. لإّن 

 .1ملأب  لبضللةل لبل ل   بن  دبي  عل   ّن لال لبلغ  خوص "

خيم ياعن خصاصاي   ادل  ّن مو ذلب إبيه لبادكتار لبلاومللة  ها  تاجياه لبتال 

بغ  لبل ل  عكن قاا  ج ء مناه لرهاض لبأا ء لآلخال، للاا إّن لناو  قاللءلبل قلآنيا  

جوء هينو لبتلخيم لكعو لا م لا     عكن  ن نحض  بغ  لبنثل بقياد خوص  كعو لاا ها  

بغ  لبلا ل، لب اّ  لباوثاي  هيا  إبا  لقتاوخاوب معاو جاوء ها  كتاب لبقاللءلب للبتفوخايل 

من لجاد لبتلخيم ه  بغ  لبنثل.  قا  لبفحل لباللزي: "قال  لسان ملا اد  بي ضد مو  للل

  و مو   سهاف لبكوف بلتلخيم، هقي   سن عاوب إّن لسن مل اد قل  لنودلل  و مو  هقو : 

مو  شغ   ل  لبنّور عن لال لبتلخيم ل جيب سأنّه إنعاو ثلان لاال لبتالخيم ألنّاه  اد  علا  

 . 2  إب  ثيي    عكننم  ن  اكللل من لبكلع  إ  س ضنو" نّنم سلغال ه  لبض ف للبنهوه

ل قااا  لبطالخاا : "لقابااه   ااو مااوِ   علاا  لبعااالب لبعااأباف هاا  لبتاالخيم قااو   

 لبلوعل:

ُخـــا ً  ـو  ُْغنِـ  لبلخـاُ  بد ك مـو ِ   هأسلــْغ موبكــوً عننّ  رن  لمن

وموبااك   قاال  سغياال كااوف، . ل قااا   سااا لباقااوء لب كااالي: "قابااه ت ااوب :   3 ي  وموبااك"

نو علاا  لبلغتااين هاا  ثااوِر ل وثااوُر هاا  لبتاالخيم" . 4ها ضاانم  كلاال لبااو  لس ضاانم  ضااعه

ل قا   سا ثيون: "لقال  عااد هللا لعلاّ  للسان لثاوب للألععاش:   وماوِ   ساوبتلخيم علا  

هضوً عن ذبك لعتللف نفل غيل قلي  من علعوء لبللف  ععال  5بغ  من  نتظل لبهلف"

تاجيه س ض لألثكو  لبنها   للبلغا   صاب لبقللءلب لبلوذة.  قا  صااو  عااوب ه  

                                                             
 .127ه  لبنها لب لس  نقد لسنوء:   1

 .228: 27مفوتين لبغيب   2

 .86: 9مأع  لبايون   3

 .454 – 453: 2إعللب لبقللءلب لبلالذ   4

 .27: 8لباهل لبعهيط   5



127 

 

لبلوبم: "ل عكننو لبقا  سأّن بأعي  مو لصلنو من لبقللءلب لجالوً ه  لب لسيا ، هقاد للاتم 

سنااو علعااوء لبلغاا  للبنهااا للبعفلااللن هنوقلااالو لخلجالااو لعورياانو س ضاانم، لردلل 

بقاوة  ه  لبقلآن ... ل ناغ   ن نناه إب   ن إنكاور س ضنو، هقد  بفت كتب تهص  بغوب ل

 .1علعوء لبنها للبلغ  بقللءة مو    دثل ه  صهتنو لقاابنو"

 ّمو لباوثي لبدكتار شل ف لبنّأور هقد  لرد ملأب  تلخيم لبعضاوف إبياه لسهثناو  

لاأب  ه  ياء لبحوهوب لبنها   عند نهاوة لبايعن، هأعا  ماو قوباه علعاوء لبلالف عان لبع

هفند ر ي لباصل ين ليا ّفه م تعادلً ها  كوماه علا  نصااص بإلماو   هيا  سان ثعا ة 

ها   ه مننأوً لج له  لد عل  مو قوبال مقتفيوً  ثلل ه  تأ يد ر ي لبكاهيين ثم لرتض  بنفل

. قاا : "..تهلي  تلكيب لبتلخيم م تعدلً عل  مومان مان لبنظل ا  لبتابيد ا  لبتها ليا ،  

عي  تنوقض لبنهوة، هنم   وملان لبعضوف للبعضوف إبيه ه  جل  أب لإلمو   هي  من 

"للب أب من  لألثكو  م ومل  ل خم لبالثد بلتوز  لبعاجاد سيننعو إ  ه  لبتلخيم، قو :

بعضاوف للبنهوة موزلبال  قابان ه  جعي  لبعالي ، له  كثيال مان لألثكاو  لبلفظيا   ّن 

ل لّرلن لاا نّه    أااز لبفصا  سيننعاو ل كا للبعضوف إبيه سعن ب  لبكلع  لبالثدة، سدبي 

نفصا  ه  كثيل من عاورلتنم، ثت  إذل لصلال إب  تلخيم لبعضاوف قاوبال: إّن  ثادلعو م

د عن لآلخل لمغو ل به، لكيف صورب لإليوه  جوعل  بنعاو ثكام ل خام لبالثاد ها   ثا

و ثلّاال ماللماال لباوسين دلن لآلخل، هقد لنل بك سعو ثققناول لولناو  نّنام قاد نقضاال ماو  س

يالل، عقدلل ه  تن    لبعضوف للبعضوف إبيه من ب  لألجنايين ه  سوب لبتالخيم دلن غ

 للنل ي ف مو عّا  عليه نهوة لباصلة".

 ل لى لباوثي  ن تهلي  قا  لبلوعل: 

 خــالل ثّظــكم  و آ  ِعْكــل     ...........

  كان لهم لآلت :

لبندلء للبتنايه، للألص   ن  تقد  لبتنايه علا   وثظ  ّن جعل  لألمل تقدمت عل   

ل لم ها  لاالألمل، هلعو تقاد  لألمال دّ  علا   لعيا  لألمال سأخاا لبهاظ، هناا ماو  ناّم لبعاتك

 لبعاي   كثل من لبعنودى لبعناه.

 للبأعل  لبتابيد   لألص  ل : 

 خالل ثظكم 

 =  ه   + مف ا   مضوف  مضوف إبيه 
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 م ن  لألمل. =  جعل  ه لي  تابيد   تهع 

 لسإجللء عنصل لبتها     و  لز ودة لبعناه تصان لبأعل : 

  و آ  عكل  خالل ثظكم.  ⇐

 خالل ثظكم  و آ  عكل .  ⇐

=  ه   + هوع  + مف ا  + تنايه  عنصل تنايه  + مناه  مالخم   مضاوف + مضاوف 

 إبيه 

للبتلتياب علا   لعيا  =  جعل  ه لي  تها لي  جلى لبتها   هينو سوب  اودة إلهاودة لبتناياه 

 .1لبف  "

مو قوبه لباوثي ها  مأعلاه  هعا  لجنا  نظال، لبكان كياف  عكان  ن نهلا  ساوق   

 ألمل. للبلاللد لبت  تاد  سوبعنودى لبعلخم ل  دل جعل  جالب لبندلء، بم تلام سف   

ل عي  لباوثي إب  مو ذلب إبيه نهاوة لبكاها  مان جاالز تالخيم لبعضاوف سهاافل  

 ه. لب ّ  لباي ج له  أخا سل  نم مو  أت :من لبعضوف إبي

كعو لاا م لاا   ّن لب وقاوب ساين مااون  لبكلعاوب لب لسيا  تقاا  علا  لبتقاورب لبايس  -1

لبتاوعد، لبّعو كون لبعضوف للبعضوف إبيه  لكون عوق  لبتوز  لتهقيم ك  مننعو 

فظيا  تأ لنعاو بآلخل إّمو لبت ل ف لإّمو لبتحصيد، هكثيل من لألثكاو  لبنها ا  للبل

سعن ب  لبكلع  لبالثدة لبت    تلاعن سوبفصا  سيننعاو.  قاا  لإلماو   هيا  سان ثعا ة: 

"... لهاا  كثياال ماان لألثكااو  لبلفظياا   ن لبعضااوف للبعضااوف إبيااه سعن باا  لبكلعاا  

لبالثدة، سدبي   نّه    أاز لبفص  سيننعاو، ل كالّرلن لاال ها  كثيال مان عااورلتنم، 

يم لبعضوف قوبال: إّن  ثادلعو منفصا  عان لآلخال لمغاو ل ثت  إذل لصلال إب  تلخ

بااه، لكيااف صااورب لإليااوه  جوعلاا  بنعااو ثكاام ل خاام لبالثااد هاا   ثااد لباااوسين دلن 

. للااا مااو قااو  سااه نهااوة لباصاالة هاا  صااف  لبعناادلب،  قااا  لساان لبلااللج: 2لآلخاال"

لز اد "للعلم  ّن  بف لبندس    تدخ  عل  لبصاف  ل  لبعاصااف إذل لجتع او نهاا: ل

، ألّن لبظل ااف غياال منااودى لباايس سعن باا  لبعضااوف إبيااه، ألن  لبظل ااُف للبظل اافن

 .3لبعضوف للبعضوف إبيه سعن ب  لخم للثد"

كثلة مو جوء خعوعوً عن لب لب ه  لاال لبظاوللة لبتلكيايا  هاوبعتتا  بللا ل  أاد  ن  -2

وف لبعضا تالخيمكاور ش للء لب لب لبعهتج سلغاتنم قاد جاوءب عنادلم لاال لاوللة 

                                                             
 .405"لبحوهوب لبنها   عند نهوة لبيعن":   1

 .405لبحوهوب لبنها   عند نهوة لبيعن:   2
 .358 – 357: 1لألصا    3



129 

 

، لكعااو لااا م لااا   ّن لبلااعوب مصاادر  صااي  ماان إبيااه علاا  مااو ذكاال نهااوة لبكاهاا 

مصودر تق يد قالعد لبنها لب لس ، س  كون لبتلدد ه  لألخا سه من  لم مو مي  جع  

ادب قالعاد لب لسيا . هاوب لس  لبفصاين  نطام علا  خاأيته    لبعودة لبنها   ثيي قُ ِّ

ً   لف تلخيع ً ل  ندس ، ل  ثاه و لك  مو جوء س د ذبك ُمّحلج لهم مو  لً   إيعورل و

نطم لال لب لس ، هوبنوطم عل  بغ  لب الب هصاين هيعاو  قاا ، لبكان لبعحتلاف هياه 

مقدلر لجاد عدد من لبلاللد ه  ذكل لوللة، للطللدلو ه  سناوء لبهكام علا  تلاك 

علا   نا : "هوبناوطملبظاللل. لب ّ  لبعقّو  لال  لتدع  لبعقاب  لبلانيلة عان لسان ج

. هضوً عل  ذبك نأد من خصاوةد 1مصيب غيل محطئ قيوب بغ  من بغ  لب لب

اه  لعتعااود دبياا  لبلااعوب للبتاخاا  هيااه، للااا دبياا  ملعاااب هاا  مااو كاالبعااالب لب

 صدرلل مان  ثكاو  علا  لبظااللل لبنها ا ،  قاا  لبعحتاور  ثعاد د الل "لبكاهياان 

لثقال من خعوعه صاهيهوً  هتلمان ك  مو خع  من لب لب ل  دلن لبعلعاب ثت  

، لب   لال لبحوصاي  بادى لبكااهيين  خالم مننأيا  بلغا  لقالعادلو 2ل لتلندلن سه"

للااا مااو ذلااب إبيااه لباادكتار عاااد لب ااو  خااوبم مكاال ،  قااا : "للبهقيقاا   ن مااننج 

لبكاهيين ه  مأو  لبلعوب  خلم سكثيل من مننج لباصل ين ل ّن لثتلل  لبلعوب منعو 

  لهض، هوبلغا  كاوةن ثا  متطاار، هعان لبظلام  ن نهادّ لنطوقناو، كون قليوً،  مل  

 .3ل ن نكتم  نفوخنو سنال لبقياد لبثقيل  لبت  لي نو لباصل ان"

غو   لبلغ  كعو ل  من نوطقنو لإلهصو  للإلسون  سدلن باس، للب لسي  ه  لاللللاو  -3

و ماها  تاجياه  لبتلكياي  تل   إب  ذبك لتهلص عليه، لمو  شاك  كثيالو ساين لبنهاوة

ة جوء عند صوثب لبلغ  نفله، س  رل  ك  هل م  د د مو  ل د  ل  لهضه لهم نظال

 بعاو كاون غلب علينو لبتأل   للبت ليا  معاو  ا اد لبقاا  ععاو  ل اد متكلعاه لبلاليق ، ل

 لبع ن   تضن ل   هص  هيه باس ه  تلخيم لبعضوف هوبقوة  ثين قو :

ّظُكْم  و آ ن ِعْكــــــ  ِل     ............................ُخاُلل ثن

  ل

ل  ن تنْا ُــــــْد     ...........................   نسنــو ُعــلن
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ئ   و    لن صوثب لبلليق   حف  عليه  ن لبعقصاد آ  عكلم  ل سو عللة لإ  بعو قل

 موِ  بيقض ....  ثين تلسط سوبقللءة لبعتالتلة ل قصد سنو  موبك .

"ل تضاااعن ر ي لبفاااللء للألخفاااش هااا  جاااالز تااالخيم لبثوثااا  لثلللاني: الخلللالف ا -2

ُجا   لبعتهل  لباخط علعوً، ألن ثلك  لأللخط كوبهلف لبللس ، هيلخعون نها: رن

لخطه علعوً. لنق  عن لسن لبحلوب عن لبكاهيين جالز تلخيم لبثوث  علعوً خكن  

  ل تهل "

لبكلوة  من لبكاهيين. سينعو رهض نهوة لباصلة تلخيم مو كون عل  ثوث  لتا نم  

  جوز لبكاهيان تلخيم لبثوث . لإبيك تفصي  لبحوف ه  لال لبعلأب .

ذلب نهوة لباصلة إب   نّه    أاز تالخيم ماو كاون علا  ثوثا   ثالف خاوكنوً  ل  

متهلكوً،  قا  خياا ه: للعلم  ّن ك  لخم عل  ثوثا   ثالف    هااف مناه شا ء إذل بام 

لعلّا  خاياا ه عاد  تالخيم لبثوثا ، ألنّاه  خاف لألخاعوء عنادلم لإن  1تكن آخلل لبناوء"

ثاف  كثل من ذبك لنتقد، قا : "هإنّعو  رلدلل  ن  قّلسال ل خم من لبثوث   ل  ّصايللل 

إبينو، لكاون غو ا  لبتحفياف عنادلم؛ ألنّاه  خافه شا ءل عنادلم ها  كومنام ماو بام  ُناتقد 

ن  نتنال إبيه". لقد لختد  لباصل ان بعو ذلااال هكللال  ن  هاهال إذل صور قُصورللم  

إبيااه سااأّن لألصاا  هاا  لبتاالخيم  ن  كااان ثاااهوً هاا  آخاال ل خاام إذل كثاالب ثللهااه طلاااوً 

بلتحفياف، لبّعااو كااون ل خاام لبثوثاا  غو اا  ها  لبحفاا  هااو  دخلااه لبهاااف، ل كااان إجهوهااوً 

وثتأال سأن قوبال: لبدبي  سو خم  ْن  اق  عل  ثلهين.  قا  لألناوري: "ل مو لباصل ان ه

عل   نّه    أاز تلخيعه لذبك  نو  جع نو عل   ّن لبتلخيم ه  ُعْلِف لبنها ين إنعو لاا 

ثاف دخ  ه  ل خم لبعنودى إذل كثلب ثللهه، طلااوً بلتحفياف، هاإذل كاون لبتالخيم إنعاو 

م لبثوث  لي  ه  لألص  بنال لبع ن  هنال ه  مه  خوف ل  ثوج  سنو إبيه؛ ألّن ل خ

 ف  غو   لبحف ، هو  هتع  لبهاف، إذ با قلنو إنّه  حفاف سهااف آخالل بكاون ذباك  اددي 

 .2إب  لإلجهوف سه هدّ  عل  مو قلنول"

ل قاا   سااا لباقاوء لب كااالي: "   أاااز  ن  الخم لبثوثاا  مطلقاوً. ... لجااه لبقااا   

للااال لب اادّة  قاا  لألصااا ، لألل :  ّن لبتاالخيم تحفيااف، ل   خاافَّ ماان ل خاام لبثهوثاا ، 

هوبهاف مننو  أهف سنو، ل تأ د ذبك سأن لبثون  باا كاون خاوكنو بام  أا  لبتالخيم، هكاابك 

 .3إذل كون متهلكوً"
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لقد بّحد لب سيدي ر ي لباصل ين سقابه: "لذلب لباصل ّان إبا   نّاه    أااز  

لبكااهيين، ألنّنام  تلخيم لبثوث  سهو ، خاى مو هيه لوء لبتأنيي لإبيه ذلب لبكلاوة  مان

 جع ال عل   ّن لبتلخيم ه  علف لبنها ين إنّعو لا ثاف دخ  ه  ل خام لبعناودى، إذل 

كنثنلْب ثللهه طلاوً بلحف ، هإذل كون كابك، هنال لبهاف ه  لبثوث    ثوج  سنو إبيه، ألّن 

 .1لبثوث  ه  غو   لبحفّ "

لختلاف ها  لبنقا  عاننم، هاا ض  مو نهوة لبكاه  هقد جّازلل تلخيم لبثوث ، لقاد  

تصال لبنهوة  لى  ّن ثكعنم لقتصل عل  لبثوث  لبعتهال ، لس ضانم  الى  ّن ر  نام لق

با  إعل  لبثوث  خوكن لباخط للبعتهال  لماننم مان  طلقاه علا  لألخاعوء كلّناو إياوه  

  ننم قد لختلفال هيعن ذلب إبيه من لبنهوة غيل لبكاهيين. لإبيك تفصي  ذبك:

ناااوري: "ذلااب لبكاهيااان إباا   نّااه  أاااز تاالخيم ل خاام لبثوثاا  إذل كااون  قااا  لأل 

" لها  كنتِافن " او  اجن ال " او ثن أن لخطه متهلكوً، لذبك نها قابك ه  ُعنُمل " وُعُن" له  ثن

 .2كنِت". لذلب س ضنم إب   ن لبتلخيم  أاز ه  لألخعوء عل  لإلطوق"

لقو  س ضنم:  أااز إذل كاون  ل قا   سا لباقوء لب كالي: "لقو  لبكاهيان  أاز. 

 .3لبهلف لبثون  متهلكوً"

لقد نق  لبلي   ّن لسن لبحلوب ثك  عن لبكاهيين  ننم  أي لن تلخيم لبثوث   

خوكنوً كون  ل متهلكوً، لس د لبلجاب إب  ماهي لبتلخيم عند لسن لبحلوب بم نأدل  ليل 

يم ماااكل لبلسااوع  إباا  ر ي لبكاااهيين ساا   لرد مااو لااا ملاانار عنااد لبنهااوة ماان تاالخ

للبحعوخ  ل ثل لبتلخيم هينعو لمن ه ه  لبثوث  متوس وً لباصال ين سهأا   نّاه تحفياف   

 .4 قاله ألنّه محفف  صوً"

لمعاان نقاا  عنااه لااال لباال ي ماان لبكاااهيين لبفااللء، لقااد عاادّ س ااض لبنهااوة لبفااللءن  

سه لبفللء: جاالز تالخيم منفلدلً سنال لبل ي سين لبكاهيين،  قا  لسن لبنولم: "لمعو لنفلد 

 . 5لبثوث  لبعهل  لباخط، نها: ثكم هإنّه إذل قي  ه  تلخيعه:  و ثك"

ل عكن  ن ناكل ه  لاال لبعقاو   ن س اض لبنهاوة زعام  ّن لألخفاش تاوس  لبكااهيين  

ه  لال لبل ي، لبّعو كونت لألقال  مت ددة ه  لال لب عم، نلى  ن ناردلو ذكللً معو جوء 

قااد بّحصاانو قااوةوً: "لذلااب لبكاهيااان إ ّ لبكلااوة : إباا  جااالز تاالخيم عنااد لبلااياط ، ه
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... لنقا  لسان سوسلاود:  ن  اكن لبثوثّ  سللط  ن  كان مهل  لباخط، هيقو  ه  ثكام،  او ثن

 لألخفش للهم لبكاهيين عل  ذبك.

قو  لسن عصفار: هإن كون لبثوث  خوكن لباخاط كنناد لععالل بام  أا  تلخيعاه  

 قا  للثدلً. 

قو   سا ثيون: لبيس كعو ذكل، س  لبحاوف هياه ماجااد. لثكا   ساا لباقاوء لب كاالي  ...

ه  كتوب  لبتايين   ن س ض لبكاهيين  جوزلل تلخيعه، لنقله لسن للو  لبحضلللي عن 

لألخفش، هقو  مو نصه:  جوز لبفللء لجعوعا  تالخيم لبثوثا  لبعتهاّل  لباخاط، ل جاوز 

 .1اخط من لبثوث " سا لبهلن لثدل تلخيم لبلوكن لب

لقد لثاتج لبكاهياان بعاو ذلااال إبياه مان تالخيم لبثوثا  متهال  لباخاط سوبقياوب  

عل   دل لد  ألنّنعو ه  لألص   ديو لدماو م  خوف ه   دماو  ل  لاا مان ذللب لباالل 

 :2 ل لبيوء، هعو جوء عل  لبيوء قا  لبلوعل

لل ذُسِْهنــــ أن لنــ  ثن ــلن   وهنلنـْا  نّو عن انِل لبينقِ جن ينـوِن سوبحن  يـنِ ى لبدَّمن

  متهال  هلّعو لختثقلال لبهلكوب عل  ثلف لب ل  ثاهال طلاوً بلتحفياف، هناوللل لبثوثا

 لباخط ه  طلب لبتحفيف ههاف آخلل.

 ّمو لبثوث  خوكن لباخط نها: ز د لععلل هو  أي  لبكاهيان تلخيعه م   ن به  

عللاال عاد  تلخيعاه؛ ألنّاه باا ثااف لبهالف لألخيال نظيللً من لألخعوء نها:  دل لغد. ل

بهاف لبلوكن قاله معو  أ   ل خم  اق  عل  ثلف للثد، للال معـــو   نظيال باه ها  

كومنم.  قا  لألناوري: " مو لبكاهياان هاوثتأال ساأن قاوبال: إنّعاو جازناو تالخيم ماو كاون 

و  عوثله ل ضاوليه نهاا:  اد عل  ثوث   ثلف إذل كون  لخطه متهلكوً ألّن ه  لألخعوء م

، له  د ل دما ه   ثد لبقابين، سدبي  قاابنم: دماالن، لقاد قاو   ، للألص  ه   د  ندنيو لدن ل

 س ضنم: إّن دموً من ذللب لبيوء للثتج سقا  لبلوعل:

لل ذُسِْهنــــ أن لنــ  ثن انِل لبينقِ   وهنلنـْا  نّو عن ينـوِن سوبحن ى لبدّمن ــلن  يـنِ جن

عل   نّه من ذللب لبالل، إ   نّنم لختثقلال لبهلك  عل  ثالف لب لا  للألكثللن  

ن مااهينعااو؛ ألّن لبهلكااوب تلااتثق  علاا  ثاالف لب لاا ، ههاااهال طلاااوً بلتحفيااف لهااللرلً 

يااف ل خااتثقو ، هاقياات  اادو لد و، هكااابك هاا  مهاا  لبحااوف: لبتاالخيم إنّعااو لياا  بلتحف

  ن  كان جوة لً.سوبهاف، للبهاف قد جوز ه  مثله بلتحفيف، هاجب 
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قوبال: ل   ل   علا  كومناو إذل كاون لأللخاط مناه خاوكنو؛ هإنّاه    أااز تلخيعاه  

؛ ألنّو نقا : إنّعو بم  أ  عندنو تلخيم مو كون لأللخط منه  لإن كون به نظيل نها:  دل لغدل

خوكنوً نها: ز د لععالل، ألنّاه إذل ثااف لبهالف لألخيال لجاب ثااف لبهالف لبلاوكن 

ه؛ هياق  ل خم عل  ثلف للثد، لذبك   نظيل به ها  كومنام، سحاوف ماو إذل لباي قال

 .1كون  لخطه متهلكوً عل  مو سينول"

 لمو قوبه لبكاهيان  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 

ل، عل   دو لد و،    لتقيم ألن لبهاف لباي ثص   -1 أن قيوخنم: كنتِف لقند  لُعنُم لثن

من لبهااف ل عتااوط  لبااي    لاأ  عان علتاه،  ه   د لد   تلسط سوإلعو  للا

 قا  لسن   يش: "عل  خاي  ل عتاوط   ن  من غيل عل  ماجا ، لإنعو ذبك بنااب 

ل قاا  لساان لبهوجاب: "لقااد  جاوز لبفااللء للبكاهياان تاالخيم لب لاام  2مان لبتحفيااف"

 او لبثوث  لباي تهّل  لخطه، ألنّه  صيل مث   دل هيقابان: هيعن لخعه كتف لقاد  

كِت ل و قد، لبيس سوبأيّد، هإّن نها:  دل إنعو صور كابك سناب من لإلعو  ل   ل   

 .3منه جالز مثله ه  لبتلخيم

قاا  لبكاااهيين  لهضاه ل خاات عو  للبقياوب، ألن لبكلعااوب لبتا  قوخااال عليناو قليلاا   -2

ناو ها   ليلة لب دد،  قا  لألناوري: "إّن لال لألخعوء قليل  ه  ل خت عو ، هأّماو قلت

.  مااو ماان نوثياا  لبقيااوب هيقااا  4ل خاات عو  هظااولل؛ ألننااو كلعااوب  لاايلة م اادلدة"

لألناوري: " مو س ادلو عان لبقياوب هظاولل   ضاوً، لذباك ألن لبقياوب  قتضا   ن   

 هاااف، ألن ثاالف لب لاا  إذل كااون متهلكااوً هااو  حلااا: إمااو  ن مااو قالااه خااوكنوً  ل 

 هاف كعو    هاف من لنْا  لنْه  لغا ل متهلكوً، هإن كون خوكنو هيناغ   ن   

؛ ألن لبهلكااوب إنعااو تلااتثق  علاا  ثاالف لب لاا  إذل كااون مااو قالااه متهلكااوً    لبنْنااال

ثاً ،  خوكنوً، لإن كون مو قاله متهلكوً هيناغا   ن  قلاب  بفاوً ل   هااف، كقاابنم: رن

؛  جن و لعنصااو لقنفااو ، لعنصوً، لقفوً    تلى  ن لألص  هينو: رن سادبي  قاابنم: لعنع ن

رثيون لععيون، لعصالن، لقفالن، إ   نّه بعو تهلكات لبياوء للباالل، للنفاتن ماو 

قالنعو؛ قلاال ك  للثدة مننعو  بفوً لختثقو ً بلهلكوب عل  ثلف لب ل  م  تهل  مو 

قاله ... لإذل ثات  ن لال لألخعوء قليل  ه  ل خت عو  س يدة عان لبقياوب هاجاب  ن 

إياوه  إبا   ّن لبهااف ها  تالخيم لبثوثا  علا  خاوف لألصا   .5   قوب علينو"

لباي تتكان منه لبكلع  لب لسي  هكعو لاا م اللف ثالف  اتاد  ساه، لثالف  اقاف 
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عليه، لثلف  ُْهل  ساه  فصا  ساين لبهالف لبعاادلء ساه لساين لبهالف لبعاقااف 

. هلا ثاف ثلف من لبثوث  للا ها  غو ا  لبحفا   هصا  إجهاوف سوبكلعا  1عليه

حوبفااا  بألصاااا ،  قاااا  لب جاااوج : "ألن لبثوثااا   قااا  لألصاااا ، هكللاااال  ن لم

. ل قااا  لألنااوري: "لباام  اجااد لولنااو، ألنّاه  قاا  لألصااا ، للاا  2 نتقصاال مننااو"

غو اا  لبحفاا ، هلااا جازنااو تلخيعااه ألدّى إباا   ن  اانقد علاا   قاا  لألصااا  لإباا  

 .3لإلجهوف سه، لذبك    أاز"

وً، ألنّنام من ااال تاالخيم لبثوثاا  خااوكن لباخااط، قاا  لبكاااهيين  نااوقض س ضااه س ضاا -3

ل جوزلل لبعتهل  م   ّن ُكوًّ مننعو ثوث ،  قا  لألناوري: "للباي  د  عل  هلود 

مو ذلاال إبيه إذل كون لأللخط منه خوكنوً هإنه    أاز تلخيعه ... لإنعو لاال شا ء 

 .4لدعيتعال لج لتعال  صوً بكم    لند سه نق  ل  قيوب"

لس ااد لب االض لبلااوسم عاان كااو لبفاال قين لذكاال ثأااج كاا  مننعااو، هقااد لرتضاا  

 لباوثي بنفله  ن  ليل لهم مو جوء عند لباصل ين, لب لّه  ت لد سعو  أت :

كعو لا م لاا   ّن لب لسيا  قاد خاورب ها  سنوةناو لهام مأعاعا  مان لألصاا  ب اّ   -1

م اا ً علياه ثتاا   لبلاعوب  ثاد رللهادلو سا   كااود  كاان  لعناو، لبّعاو كااون لبلاعوب

 عكن  ن  قوب عليه، بم نأد من لبنصاص لبالردة عن لب الب ماو  ادعم ماو ذلاب 

إبيه لبكاهيان كعو ثص  ه  تلخيم لبعضوف، لبّعاو كاون لبلاعوب ها  لاال لبعلاأب  

 كود  كان غيل ماجاد رهض لبنهوة مو قوبه لبكاهياان، لب لناو نقتااس  قاال ً ماننم 

ساان عصاافار: "للبعتهاال  لباخااط  قااا   ل قصااد تاياان مااو نااالب إبيااه،  قااا  ل

. للااال باام  لااع " ااُك ل ااوُعُم ل ااو ُغاامن ااك ل ااو ثن لبفااللء  هاا  تلخيعااه:  ااو ثن
ل قااا   5

لبلااياط : "لذلااب لبكاهيااان إ  لبكلااوة : إباا  جااالز تاالخيم لبثوثاا  سلاالط  ن 

، للاال بام  الد ساه خاعوب، ل   قالاه  اكن  كان مهل  لباخط، هيقاو  ها  ثكام،  او ثن

 .6قيوب"

ماان لبع االلف  ّن بلنهااوة  صااا ً  لاايللن علينااو هاا  ياااط كثياال ماان لبظاااللل  -2

لبنها   هكعو لا م لا   ّن مو جوء عل   صله    لأ  عن علته، لبعو كون لألص  

هاا  تكااا ن لبكلعاا  لب لسياا  ثوثيااوً   ثوجاا  تاادعا إباا  تحفيفااه ألنّااه جااوء لهاام مااو 
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يفااه  حااوبف لااال لألصاا ،  قااا  لساان تلتضاايه لب لسياا  بتكااا ن ماونينااو هااوبقا  ستحف

لبحلوب: "هلنال قي :  عدُ  لألخعوء لبثوثُ  مننو، لبنال كثالب  مثلتاه ها  لبكاو ، 

 .1لكثل لخت عوبه، لكون  خّف من غيلل؛ للألخف غيل مهتوج إب  تحفيف"

، ثُك،  -3 لب لسي  بغ  تا د عن لبلاس لعد  لبايا ، لبّعو كون مث  تللكيب    و ثكن

 ااو ُعااُن  هينااو ماان لبلاااس سهيااي    تضاان لبعقصاااد ماان لااال لبثنوةيااوب ل ااو كاات، ل

للبلجاب سنو إب   صلنو غيل متاودر إب  ذلن لبلوم  هلا لي   صوً با ض لال 

لبثنوةيوب باق  ه  ت دد لثتعو ب بنو لكلّعو ثع  لبكو  عل  لجه مقاا  ملتلاوف 

كن لبفللر من لبلاس كون كون  لب  ل س د عن لبلاس،  قا  لسن عصفار: لمنعو  م

 .2 لب "

: "ل أااز تالخيم غيال لبعنااودى بلضاللرة لإن خاو مان تأنياي لعلعياا  الخلالف الثاللث

علاا  تقااد ل ل خااتقو  كااون  ل علاا  نياا  لبعهااالف عنااد خااياا ه للبعااالد  اجااب تقااد ل 

 ل ختقو  للختد  خياا ه سقابه:

ــو ـومن ــْت ِثاوبُُكــُم ِرمن و    ن  ْيهن ــومن ــْت ِمْنِك شنوِخ  ً  ُمن  ل ْيهن

  ي  موم ".

 عث  لبند خوهوً سين خياا ه للبعااّلد ها  تالخيم ل خام ها  غيال لبنادلء، لإبياك  

 تفصي  ذبك:

ذلااب خااياا ه إباا  جااالز تاالخيم غياال لبعنااودى بلضااللرة لبلاا ل   علاا  تقااد ل  

ج شاللد ذبك عل  بغ  مان ل ختقو  عل  بغ  من  نتظل. ل سول  سا لب اوب لبعالد لخلّ 

 .   نتظل، للا مو عاّل عنه سو ختقو 

  قا  خياا ه: "لال سوب مو رثعت لبل للء ه  غيل لبندلء ليطللرلً.  

ْنظنو  ثن وِبكوً لن خنْطت من قنْد لن قو  لبللج : لن
3 

 :4لقو  لسن  ثعل 

طْلـــمو  قنــ  لن ننـشل  ُدّرِ ـــأرو لآِلنـــ ً    نسا ثن عنعن ـو ن لن   ُثـن
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  ل د:  ثوب .

 لقو  جل ل: 

 لك ه عنلْندبل  نفــ  لبلهغنومـــو   لّم سنو لب لوقـــُ  ماجـــدلبو 

 لقو  زليل: 

ننو للبلْثُم سوبغيِب تاكـلُ   لُخاُلل ثظَّكنم  و آ ن ِعْكــلن  للذُكلل   للصــلن

 لقو  آخل، للا لسن ثناوء لبتعيع : 

ه هإّن لبنّوبن قد علعــال  بلر ته إّن لسن ثورث إن لشتـــمْ   ل لمتدثن
1" 

ل قا  لسن لبلألي: "للختلفال ه  لبتلخيم عل  لبلغ  لألخلى، هأجوزل خياا ه،  

 ل نلد هيه  سيوتوً، مننو قا  زليل:

ننو للبلْثُم سوبغيِب تاكـلُ   لُخاُلل ثظَّكنم  و آ ن ِعْكــلن  للذُكلل   للصــلن

 لسقيت هته  لبعيم دلب  علينو. رلد عكلم ، ههاف لبتوء 

ْانوء:  لمننو قا  لسن ثن

ـهِ  ِلعُ   إّن لسن ثورثن إن  نْشـتنْم ِبُلر تـن  لـــا ل لْمتنِدْثهُ هإّن لبنّوبن قد عن

 

 

 :2 رلد ثورث ، لقا  ثّلون سن ثوست

ــّ  نثــو ثد ــيو  و لــان هـ  لبعغيب سِِاي ثفولِ    تنون  عنـْن  ُمن  لمن

 لقو  جل ل: 

ــو ـومن ــْت ِثاوبُُكـُم ِرمن و    ن  ْيهن ــومن ــْت ِمْنِك شنوِخ  ً  ُمن  ل ْيهن

 .3ثاف توء لبتأنيي من  موم ، لل  ملهاع  سأيهت، لسق  هته  لبعيم..."

 ّمو ر ي لبعالد ها د لبلجاب إب   لم كتوسياه لبعقتضاب للبكوما ، بام نأادل  لايل  

ودر لبنهوة لبعتقدمين.  قا  لبليلله : "لكاون  ساا إب  ذبك. لب لّنو ننقله مّعو جوء ه  مص

لب اوب مهعد سن    د  نكل لاال ل   ُأاّازل ها  لبلا ل، ل  لا  لألسياوب، هااكل  ن قاباه 
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"خالل ثظكم  و آ  عكل  ..."  الب س كل  مالب لبقايل ، لهتن لبعيم ألنّاه    نصالف 

   بلتلخيم. لذكل  ّن لبللل   ه  لبايت لبثون :

ــو  ن   ـومن ــْت ِثاوبُُكـُم ِرمن ـو  ْيهن ـومن ــْت ِمْنِك شنوِخ  ً  ُمن  ل ْيهن

قن  " لذكاال  ّن لساان " ثااو " هاا  سياات لساان  ثعاال م طاااف علاا  لبنااان للبيااوء هاا  " اادّرِ

 هعاي ه نصب بابك. لقد ردّ لبليلله  لال لبتاجيه ل هلد بنفله تاجينوً آخل.

ثاو  بام ل مو قوباه لبفل قاون للاا  ّن   قا  لبليلله : "للباي عندي ه    ثو   غي

 ل طاف علا  هاف منه لوء ألنَّه بيس ه  لألخعوء   ثوب   لإنّعو لا " ثاو " لبام  نصااه ب

ا س  ال هينم"لبنان للبيوء ه   درقن " ألّن لسن  ثعل  اك  قاموً من عليلته موتال  ل قتل

 يه  درقن ".ثنش لعاّود ل ثو  ... هنصب " ثو " سأن ذكل لباي قد دنّ  عل

ل قاااا  لسااان لبلاااألي: "ل سااا   ساااا لب ااااوب مهعاااد سااان    اااد  ن  كاااان تااالخيم  

لبضاللرة، إ  علا  بغا  مان قااو :  او ثاوُر، سوبضام لخااّلج س اض لألسياوب لبتا   نلاادلو 

خياا ه عل  مو  ُلاف ه  مالاه لباي عّا  عليه... لقو  ه  قا  زليل: " و آ  عكال " 

قو :  او جاوُر سوبضام، لكاون ثقاه  ن  قاا   او آ  عكالِ ،  نه تلخيم عكلم  عل  بغ  من 

سااوبأل، لبكنااه ج اا  عكاال  قايلاا ، هلاام  صاالف  جتعااوب لبت ل ااف للبتأنيااي ... إن  ثااو  

تاالخيم  ثوباا ، علاا  بغاا  ماان قااو :  ااو ثااوُر، سوبضاام، للنتصااوسه سااوب طف علاا  لبضااعيل 

 .1لبعنصاب ه  " درقن "

ز لبتالخيم ها  غيال لبنادلء إ  علا  نيا  ل قا  لبلياط : "لقاو  لبعاالد:    أاا 

 :2لبتعو  كقابه

ْل" صن  .3طنل ُف سُن مو ل بيل ن لبُأابِ للبحن

لقد ثول  كثيل من لبنهوة ردّ مو جوء سه لبعالد س ععنم  نّه خوبف لبقيوب هضاوً  

ال ن  نّه مهأااج سوبلاعوب، ل عكان  ن نهيا  إبا  س اض ل قتاوخاوب لبتا  تلايل إبا  لا‘

 تين:لبليلله : "للبقا  عندي مو قوبه خياا ه لخوةل لبعتقدمين ب لّ  لبلدلد،  قا 

  ثدلعو: لبللل   ه  " مومو"

 للبثوني : لبقيوب
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لذبك  ّن لال لبتلخيم  ص  جالزل ه  لبندلء هإذل ليُطلَّ لبلاوعل إبا  ذكالل ها   

غيال لبنادلء  جاللل علا  ثكعاه ها  لبعايا  لبااي كاون هياه ألن ياللرته ها  نقلاه ماان 

 .1ماي  إب  ماي "

ل قاا  لألعلاام لبلاانتعلي: "... لخاياا ه  أياا ل علاا  لبااجنين، لمعااو  ااد  علاا   

 صه  قابه م  لبقيوب قا  لبلوعل:

 خيدعال دلع  ماتــه هيأيــبُ   ةل  سون علل   تنْاِ ْد هنك ه لسن ُثــــلّ 

 .2لبيس سقايل " هفتن للل علل، ل   عكن  ثدلّ  ن  تأل  هيه  نّه    تصلف ألنّه كني 

 قا  لسن عصفار: "... لإن كون ثاهوً ها  غيال لبنادلء هناا ملااّه ساوبتلخيم  فا   

 لبندلء م   ّن لبلعوب لبقوط  قد لرد سابك، لمنه قا  لبلوعل:

 3 ل  متدثه هإّن لبنوب قـد عِلعـال  بلر تــه     شتـمْ   إنْ ّن لسن ثورث إ

 عل  ثو  لبندلء، لسوبلعوب، قو :ل قا  لبلياط : "... لُردّ سوبقيوب  

 بلر تهِ  إّن لسن ثوِرثن إن  ْشتنمْ 

. إيوه  إب   ّن لبعاالد  الى  ّن رلل ا  س اض لألسياوب لبلا ل   4 ي لسن ثورث "

هينو نظل، لثول   ن  لل نو سطل ق  تتفم لمالاه ه  تلخيم لبعنودى سهاف توء لبتأنيي 

ن لبلدّ عل  لاال لبال ي سعاو ذلاب إبياه لسان منه، للا معو   خوف هيه سين لبنهوة، ل عك

لبهوجب،  قا : "لقاباه "إ  إذل لياطّل لبلاوعل هالخم ها  غيال لبنادلء"    نا  هيأااز 

عل  لباجنين، للا مالب خياا ه ل جاوزل لبعاالد ها  لبلا ل علا  بغا   او ثاوُر سوبضام 

 خوص  دلن لألخلى، ل نكل مو  جوزل خياا ه لغيلل ل نلد خياا ه:

ـو    يهــ ـومن ــْت منـك شوخ  ً  ُمـومو  ت ثاوبُكــم ِرمن  ل يهن

للااا للياان هيعااو لدّعااول لبعااالد سااأّن لبللل اا   لمااو عناادي ك نااد   ااو  مومااو  للااا ماان 

 .5ت ّلفون "

لب لّ   ُذّكل لنو سل ي  ادل  نّه معو تفّلد سه لسن عصافار، هقاد ذلاب إبا  محوبفا   

از عل  كو لبعالاين لثأته ه  ذبك لبلعوب مو جوء عند لبنها ين هل ى  ن لبعلأب  تأ

 للبقيوب،  قا  "هقد ثات لبصهين من لبعالاين قيوخوً لخعوعوً. ل ّمو قابه:
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ـلمتنه  إّن لسنن ُجلُنم  يه  ثيّ ن لبــالدي   لدى لسُن ُجلُنم عاّـــودو سِصن

هادّ ن علا   نّاه هو ثأ  هيه ألنه بيس ستلخيم، ألننم  لّعان لبعال ة جلنام للبلجا  ُجلنام 

 :1بيس ستلخيم. لكابك قا  لآلخل

 ل   ُــلى مثلنـو عأمو ل ن علبُ   د ورن ميّ  إذ مــ ٌّ تلوعفنـــــو

لمو ذكلنول من ردلد  كف  بلعي  إب  لألخا سعو ذلب إبيه خياا ه ألن ه  ماالب  

ن  عكاالبعااالد تقيياادلً سهلكاا  للثاادة، للااا محااوبف بعااو لرد ماان شاااللد كثياالة سهيااي   

 ردّلو.
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 المسألة السادسة

 الخالف في با  النداو: وص  المنادى المندو 

 

 قاا  لبلياا : "... لكااال تقااا  هاا  لبعضاورب بلعضااوف: للطوب ااوً جاااول، لكااال  

ك تلهقناو آخال لبصاال  نهاا: لل مان ثفاال سئال زم مااول"، لكاال قاو   ااانس للبكاهياان إنّاا

 ه سا  لبعاصاف نها: لل ز د لبظل فول، لقو  لبحليا  لخايااتلهقنو آخل لبصف    آخل 

ق   تلهقنو آخل لبعاصاف نها: لل ز دلل لبظل ف، ألن لتصو  لبعاصاف سصفته بفظوً 

من لتصو  لبعضوف سوبعضوف إبيه للبعاصاا  سصالته. لبياانس  ن  قاا : إنّاه متصا  

 لبعاصااا  سصاالته،سنااو علاا  لبأعلاا  بفظااوً للتصااوبه سنااو هاا  لبع ناا   تااّم ماان لتصااو  

لا  عللبعضوف سوبعضوف إبيه، لإن كون ه  لبلفظ  نقد، لذبك ألنّه  طلم لخم لبصاف  

 .422: 1ماصاهنو ل   طلم لبعضوف إبيه عل  لبعضوف ل  لبصل  عل  ماصابنو". 

لختلف نهاوة لباصالة للبكاها  ها  لصاف لبعناودى لبعنادلب نهاا قاابنم: للز اد  

 ن  قاو  لل  ّن لبتلكيب سنال لبطل ق     أاز، س  لأللب  لبظل فول، هيلى نهوة لباصلة 

 ز دلل لبظل ف، ل جوزل نهوة لبكاه . لإبيك تفصي  لبحوف.

ذلب لباصل ان إب   ّن    أاز لصف لبعندلب،  قا  خاياا ه: "لاال ساوب ماو  

   تلهقه لألبف لبت  تلهم لبعندلب.

. لزعام لبح  نن اه  –رثعاه هللا  –ليا  لذبك قابك: للز دُ لبظل اُف للبظل افن  نّاه من

لبفاورب  من  ن  قا  لبظل فول  ّن لبظل ف بيس سعنودًى، لبا جوز ذبك بقلت: للز د  نت

 لباطول؛ ألّن لال غيل منودى كعو  ّن ذبك غيل ندلء.

لبااايس لاااال كقاباااك: لل ميااالن لبعامنيناااول، ل  مثااا : للعاااادن قيلاااول؛ مااان قاااا   ّن  

لخاام للثااد منفاالد، للبعضااوف إبيااه لااا تعااو  ل خاام  لبعضااوف للبعضااوف إبيااه سعن باا 

لمقتضول، من ل خم.   تلى  نّك با قلت عادلً ل ميللً، ل نت تل د لإليوه  بم  أاْ  باك. 

لبا قلت لال ز د كنت ه  لبصف  سوبحيور إن شئت لصفت لإن شئت بم تصاف. لبلاتن 

مان لبتناا ن. ل ادبك علا   ه  لبعضوف إبيه سوبحيور، ألنّه من تعو  ل خم، لإنّعو لاا ساد 

ذبك  ّن  بف لبندس  إنعو تق  عل  لبعضوف إبيه كعو تق  عل  آخل ل خام لبعفالد، ل  تقا  

. لقااد تااوس  1علاا  لبعضااوف، للبعاصاااف إنّعااو تقاا   بااف لبندساا  عليااه   علاا  لباصااف"
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 3للألعلااام لبلااانتعلي 2للسااان لبلاااللج 1خاااياا ه كثيااال مااان لبنهاااوة مااان  سااالزلم لبعاااالد

لغيللم،  قا  لسن لبلللج: "للعلم  ّن  بف لبندس    تدخ  عل  لبصف  ل   4للألناوري

، ألّن لبظل ف غيل منودى، لبيس  لبعاصاف إذل لجتع و نها، للز د لبظل ُف للبظل فن

لا سعن با  لبعضاوف للبعضاوف إبياه، ألّن لبعضاوف للبعضاوف إبياه سعن با  لخام للثاد 

 .5ت لصفت لإن شئت بم تصف، للال قا  لبحلي "ل نت ه  لبصف  سوبحيور إن شئ

لقد عل  لباصل ان بعو ذلاال إبيه ت ليوً صاتيوً مضعانه  ّن عوم  لبندسا  تلقا   

عل  مو  لهقه تنايه لبندلء بعد لبصاب، للال غيل ماجاد ه  لبصف ، ألنّناو غيال  زما  

ن قوبال: إنّعو قلناو إنّاه لباكل م  لبعاصاف،  قا  لألناوري: "ل مو لباصل ان هوثتأال سأ

   أاز  ن تلق  عوم  لبندس  علا  لبصاف  ألّن عوما  لبندسا  إنعاو تلقا  علا  ماو  لهقاه 

تنايااه لبناادلء بعاادّ لبصاااب، لباايس ذبااك ماجااادلً هاا  لبصااف ؛ ألنّنااو    لاا   ذكللااو ماا  

 .6لبعاصاف هاجب  ن    أاز"

 ان، لعو:ل يوف س ض لبنهوة دبيلين آخل ن بعو لرتضول لباصل  

  ن لبصف  غيل مندلس ، سحوف لبعضوف إبيه، ألن تتعته م  لبعضوف. -1

  ن لبصف  لخم م لب مفلد، هو تأت  م نو لبندس  ثت    تان . -2

  قا   سا لباقوء لب كالي: "للجه لبعالب لألل  من لجنين:

 ثدلعو  ن لبصف  غيل مندلس  ل زم  بلعندلب، هلم تلهقنو عوم  لبندس  سحوف  

 لبعضوف إبيه، ألنّه من تتّع  لبعضوف.

للبثون   ّن لبصف  لخم م لب مفلد، هو تلهقنو عوم  لبندس  كوبنكلة، لعلّ  ذبك  

 .7  ّ  صيل مانيوً"

لمو ذلب إبيه لباصل ان  عكن لبّلد علياه ساا ض مقاا تنم هنام قاد رهضاال عادّ  

ودى لبعضوف ماللعين ها  لبعضوف للبعضوف إبيه كو خم لبالثد ه  ملأب  تلخيم لبعن

ذبااك  ن تكااان لبندساا  علاا  ل خاام لألل ،  قااا  لساان لبلااللج: "للعلاام:  ّن  بااف لبندساا    
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، ألّن  تاادخ  علاا  لبصااف  ل  لبعاصاااف إذل لجتع ااو نهااا: للز ااد لبظل ااُف للبظل اافن

لبظل ااف غياال منااودى لباايس لااا سعن باا  لبعضااوف إبيااه، ألن لبعضااوف للبعضااوف إبيااه 

 .1"سعن ب  لخم للثد

 مو لبكاهيان هقد  جوزلل ندب لبصف   ي إبقوء عوم  لبعاد لبصاات  علا  لبصاف   

 .2لتا نم  انس سن ثايب ل سا لبهلن سن كيلون

 قااا  خااياا ه: "ل ّمااو  اااانس هيلهاام لبّصااف  لألباااف، هيقااا : للز ااد لبظل فاااول،  

 .3د لبظل فول"للجعهعت َّ لبلوميّتينول". ل قا  لبصيعلي: "هأّمو  انس: هيأاز عندل للز 

ل قاااا  لب كاااالي: "   أااااز  ن تلهااام عومااا  لبندسااا  لبصاااف  نهاااا:  للز اااد  

. لتا نم من لبعتأخل ن لسن موبك،  قا : "ل د اد 4لبظل فول ، ل جوزل لبكاهيان ل انس"

 .5قا   انس قا  س ض لب لب للجعأعت  لبلوميّتينول"

عل  لبعضوف إبياه هيقاو : لقد لثتج لبكاهيان بعو لرتضال  ن عوم  لبندس  تلق   

"للعااااد ز ااادلل، للغاااو  ععاااللل" ههعااا  لاااال علياااه؛ ألنّنااام  اااللن  ن لبصاااف  تاااوز  

لبعاصاف موزم  لبعضوف بلعضوف إبيه،  قا  لألناوري:  مو لبكاهياان هاوثتأال ساأن 

قوبال: جع نااو علاا   نّااه  أاااز  ن نلقاا  عوماا  لبندساا  علاا  لبعضااوف إبيااه، نهااا قابااك: 

للغو  ععللل" هكابك لناو ألّن لبصاف  ما  لبعاصااف سعن با  لبعضاوف  "للعاد ز دلل،

م  لبعضوف إبيه، هإذل جوز  ن تلقا  عوما  لبندسا  علا  لبعضاوف إبياه هكاابك  أااز  ن 

. ل ياوف لب كاالي لجناوً آخال عان لبكااهيين، للاا  ّن لبصاف  ها  6تلق  علا  لبصاف "

، لمن،  قا : " ... للبثاون   ّن س ض لبعالي  تل   كصف   ّي ه  سوب لبندلء لصف  مو

لبصااف  هاا  س ااض لبعالياا  تلاا   كصااف    ّي  هاا  سااوب لبناادلء، لصااف   ماان  ل  مااو  

 .7لبنكلتين، هألى مألى لبعضوف إبيه

 مو لبلعوب لباي لثتأال سه هقد ر لل  ّن لب لبن قد لرد عننو ش للً لنثاللً، هااكل  

ّمتينول"، ل قاا  لألنااوري: "للبااي خياا ه قابنم لبعاكار عن  انس، "للجعأعتا  لبلاو
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هقاو   – د ه عل  ذبك مو ُرلي عن س ض لب لب  نّه يوب مناه جعأعتاون    ي قادثوِن 

تنّ  لبلوّميتينول" ل بق  عوم  لبندس  عل  لبصف  هدّ  عل  مو قلنول" "للُجْعُأعن
1. 

 ل قا  لسن موبك: "... لقا  لبلوعل: 

سنْيــــللل    ن  و عنْعـــُلل عنْعــــــللل  لععــُلل ســن لب ه

هلهقات هاا  :لبلاوميتينول، للااا ن ات مناادلب، لبهقاات ها : ععااللل للاا تاكيااد مناادلب، 

لبهقاات هاا  لب سيااللل، للااا مضااوف إبيااه ن اات م طاااف علاا  مناادلب لبهوقنااو ن اات 

 لبعندلب كقا  لبلوعل:

 2كـــ ه  مــلئ ســـو   رلل  كـم قوة ل  و خ دُ سن خ ـــــدلل

 ردّ لباصل ان مو لثتج سه لبكاهيان لهم لآلت : لقد 

 االى لباصاال ان  ّن لبعضااوف للبعضااوف إبيااه متوزمااون ل   فصاا  سيننعااو، لقااد  -1

سهي لبنهوة ذبك للختلفال ه  لبفص  سيننعو، لبيس لناو مأاو  تفصاي  ذباك، سينعاو 

 االلن لبصااف  شاايئوً  ناات هينااو سوبحيااور ذكااللً  ل خااكاتوً،  قااا  لألناااوري: "... ألّن 

إبيااه "قلنااو:   نلاالم؛ هااإّن لبصااف    لبعاصاااف سعن باا  لبعضااوف ماا  لبعضااوف 

لبعضااوف    ااتم ساادلن ذكاال لبعضااوف إبيااه، سحااوف لبعاصاااف ماا  لبصااف ، هااإّن 

لبعاصاف  تم سدلن ذكل لبصف     تلى  نّك با قلت "عاد" ه  قابك عاد ز د  ل 

بم  اتم إ  سااكل لبعضاوف إبياه، لباا قلات "ز اد"  –"غو " ه  قابك غو  ععلل 

 اتم لبعاصااف سادلن ذكال لبصاف ، لكنات ها  ذكللاو ه  قابك لال ز د لبظل ف 

يّللً: إن شئت ذكلتنو، لإن شئت بم تاكللو، هاون لبفلق سيننعو"  .3ُمحن

 ُحطُئ لباصل ان مو لرد عن  اانس ها  خاعوعه "للجعأعتا  لبلاوميتينول"  قاا   -2

ّ  خياا ه: "ل مو  اانس هيلهام لبصاف  لألباف، هيقاا : للز اد لبظل فاول، للجعأعتا

 ول.لبلوميتين

. ل يوف لألناوري إب  قا  لبحلي   ّن لال 4لزعم لبحلي  رثعه هللا  ّن لال خطأ"

معو قوخه  انس، ل    دل  ن  كان من لبلوذ لباي    قوب عليه،  قا  لألناوري: "ل مو 

مو رلي عن س ض لب لب من قابه: "للجعأعت  لبلاوميتينول" هيهتعا   ن  كاان إبهاوق 
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نس، لعل  ك  ثو  هنا مان لبلاوذ لبااي    ُْ ااأ ساه ل   قاوب عوم  لبندس  من قيوب  ا

 .1عليه"

ب ّ  من لبعفيد  ْن ناين  ّن مو جوء عان لبحليا  مان تحطئا   اانس هيعاو ذكالل عان  

ب الب. لب لب  للجعأعتّ  ...  للا مو  كدّ عليه لسن موبك ثاين ذكال  نّاه قاا  باا ض ل

لء لبنهوة سكثلة، للا تحطئ  س ض لبل ل دخ  لباوثي ه  لبتطلق إب  ماهي لرد عن 

  ل س ض  قال  لب لب، س  لمننم من ذلب إب  تغليطنم.

ن لم  ن علعوء لبلغ  قد  قومال صل  لبلغا  للبنهاا علا  لبهيطا  للبهاار إياوه  

إب  لبعلق  ه  جع  لال لبلغ ، ل  ننظنه  نّنم م  إجو  قدرلم  نقلان لبحطأ لباي لدعول 

 بعو تكاد لألصع   للبحلي  للبكلوة  لبعلق  ه  نق  لاال لبلغا  لتق ياد لبحلي  بنم، لإ 

قالعد لبنها علينو، ل كف  بللد عل  لبحلي  لمن ذلب مالااه ها  تحطئا  لألعاللب ماو 

قوبه لسن موبك: "باا جاوز غلطاه ها  لاال بام  اثام سلا ءل مان كوماه، سا   أاب  ن   تقاد 

. هضاوً عّعاو 2لث بهننم  تغيال لبطااوب"لبصالب ه  ك  مو نطم سه لب لب لبعأمان ثد

ذكلل لألناوري من  نّه قيوب بيانس، هكعو لا م لا  عند علعوء  صا  لبلغا  للبنهاا  ّن 

 من شأن لبنهاي  ن  قيس لبيس ذبك بلغاي.

ن للخااتكعو ً بعتوس اا  لااال لبحااوف ناالى  ن ناااكل شاايئوً معااو جااوء عنااد لباااوثثي

 لبع وصل ن ثا  لال لبعلأب .

بدكتار مهعد إسلليم لبانو  ّن  انس  ل  من نناج بلنهاوة لاال ها  لبقياوب، هيلى ل

ل لى  ّن لبعضوف إبيه ه  لبهقيق  صف  بلعضوف، لذكل  نّه قاد ُخاِع  لصا  لبعضاوف 

إبيه س وم  لبندس  هيتوس   ل  لبكاه  للسن كيلون ه  جالز إبهوق عوم  لبندس  لباصف، 

يااب لبتاا  دخلاات هاا  لب لسياا  ماان سااوب لبقيااوب، لااال  قااا : "للز اادُ لبظل فااول. ماان لبتللك

لبتلكيب لكون  ل  من ننج بلنهوة ذباك  اانس سان ثاياب، هأجاوز  ن تلقا  عوما  لبندسا  

عل  لبصف  قيوخوً عل  لبعضوف إبيه، ألّن لبعضوف إبيه ه  لبهقيق  صف  بلعضوف، لقد 

. لقاد لختاور لاال خع  لص  لبعضوف إبيه س وم  لبندس ، هيأاز ثينئا بهوقناو بلاصاف

 .3لسن كيلون لعليه لبكاهيان"

سينعاااو  اااالب لباوثاااي لبااادكتار شااال ف لبنّأاااور س اااد عااالض آرلء لباصااال ين 

للبكاهيين ه  لبحوف إب  لرتضوء لجهل آخال بتاجياه لاال لبعلاأب  م تعادلً هياه علا  ماو 
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   إب  ذلب إبيه لسن   يش لبصن ون  إيوه  إب  لعتعودل عل  إنلوةي  لثاوب  خلاب لبند

مو   لف سوبصيغ لبعلكاك  لبثوست  لبت    ال سنو ه   لقاوب م ينا  تهات تاأثيل لنف اوب ، 

لهاا  لبعلااأب  ر ي ثوبااي  ساان   اايش لبصاان ون ، للااا جااالز ذبااك إذل  رلد "…  قااا  

لبعتكلم ندب ل خام ألجا  تلاك لبصاف ، لمن اه إذل بام تكان لبصاف  مقصاادة س ينناو، قاو : 

لاين، للا  نّك ندست ل خم سهم لال لبصف  هيه س يننو جوز باك "للولنو مالب سين لبعا

 ن تأ   عوم  لبندس  هينو، ألنّك تل د  ن تندسه سصفته لال، هكأننو مندلس  ه  لبتهقيام، 

لإّن ندستااه   بنااال لبصااف  باام تأ اا  هاا  لبصااف  عوماا  لبندساا " للباااي  االلل لباوثااي  ن 

تاوز  قااي، لألجا  لاال لباتوز     رى  لبصف  للبعاصاف كوبل ء لبالثاد، لسيننعاو

مون وً  عن  من إيوه  عوم  لبندس  إب  لبصف  إذل كونات مقصاادة س ينناو كعاو ذلاب إبياه 

لسن   يش لبصن ون . كعو  لى لباوثي  ن  خلاب لبندس  من  خوبيب لب لسي  ذلب لبصيغ 

و  ه   لقوب م ين  تهات لبعلكاك  لبثوست ، للبقالبب لبأول ة، للبت وسيل لبيامي  لبت  تق

إبا   ن  ُْحالج  1تأثيل ل نف و  للبضغط لبنفل ، لذبك بلتنفيس عن لبانفس لماو  باّم سناو"

ماهي لبندس  عن لبندلء ل لى  ّن لبهوقه سوبنادلء لاا مان ساوب لبعلاوكل  لبلفظيا ، م تعادلً 

 . 2ه  تاجيه  خلاب لبندس  عل  لبليوق بلتعيي  سينه لسين لبندلء

بدكتار شل ف هيه محوبف و بعو  جع  عليه لبنهوة لمو رسطال من ملاوة  لمو قوبه ل

سيننعااو لب لّاا   نقاا  نصااوً للثاادلً عاان لساان   اايش  اااين مااو سااين لباااوسين ماان صاال ،  قااا : 

"هوبندس  ناب من لبندلء هك  مندلب منودى لبيس ك  منودى مندلسوً إذ بيس ك  مو  ناودى 

 .3كار للبعانم ل   أاز ذبك ه  لبندس  هوعلهه" أاز ندسته ألنّه  أاز  ن  نودى لبعن

 للبااي  اادل بلاوثااي  نّاه  أااز لصااف لبعناودى لبعنادلب لإبهااوق عوما  لبندساا 

 عل  لبصف ، لب ّ  مو ده ه بألخا سنال لبل ي:

عي  لبلعوب لبالرد عن لب لب، لب ّ  لباوثي للبقورئ لبكل م ه  غن  عن ذكل  ل -1

 لقاابناو، لبايس لناو مأاو  لبتفصاي ، ل كفا  ماولال لبعصدر ه  ت ضايد لبقالعاد 

 ذكلل لسن موبك شاللد عل  ذبك.

ب ا مو ذل لعي  ذكل لبصف  بلعقو  ز ودةً ه  لبتفأ  عل  لبعندلب لتهقيقوً بنو. لل -2

 إبيه لسن   يش لبصن ون .
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لبتايين لباي تقا  سه لبصف  بلتلكيب، للا مو عاّل عنه لب كاالي سقاباه: "ألنّناو  -3

. هضوً عن  ّن لبصف  ه  لال لبتلكيب ل  لبعاصاف لب ّ  1 اّين"تاّين كعو 

لاال لااا مااو ذكالل لبصاايعلي،  قااا : هيأاااز عنادل   ااانس  للز ااد لبظل فااول؛ ألّن 

 . هكأنّه توز  لعاّل عن ش ءل للثد.2لبصف  ل  لبعاصاف"
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 المسألة السابعة

 الخالف في با  النداو: ند  غير المعروف

 

لبكاهيان: للرجاو ملاّأول، لقاد لختلاند لبكاهياان سناال   قا  لبلي : "لثك  

 .422: 1عل  جالز ندس  غيل لبع للف، للا شوذ عند لباصل ين". 

 عث  لبحوف ه  لال لبعلأب  "ندب لبنكلة لمو جلى مألللو" سين نهوة لباصلة  

 لنهوة لبكاه . لإبيك تفصي  ذبك:

تأاا   نادب ل خام لبنكالة، لماو ذلب خياا ه لمن تا ه من لباصل ين إبا  عاد   

 لا قل ب مننو،  قا : "لال سوب مو    أاز  ن  ندب.

ُجول. زعم لبحلي  رثعه هللا ل انس  نّه قاين، ل نّه     ُجول ل ورن لذبك قابك: للرن

كاون  لللاالل،  قو . لقو  لبحلي  رثعه هللا: إنّعو قان ألنّك  سنعات.    تالى  نّاك باا قلات

انم؛ ده ل  تاإذل ندست هإنّعو  ناغا  باك  ن تنفنّأا  ساأعلف لألخاعوء، ل ن تحاقايهوً، ألنّك 

كللال  ة. لإنعوألن لبندس  عل  لبايون، لبا جوز لال بأوز  ورجوً لل فوً، هكنت نودسوً نكل

 ذبااك  نّااه تفااوثش عناادلم  ن  هتلطااال ل ن  تفّأ ااال علاا  غياال م االلف. هكااابك تفااوثش

م صوسك جلاينّك إذل ندست تُحاِل  نّك قد لق ت ه  عظيم، ل عندلم ه  لبعانم إلسنومه؛ أل

 من لألمل، هو  ناغ  بك  ن تُاّنم. لكابك: للّمْن ه  لبدلرلل، ه  لبقان.

لزعم  نّه    لتقان "للمن ثفال سئال زم ماول"؛ ألّن لاال م اللف س يناه، لكاأّن  

ب لب. لبا قلت لال بقلت لبتايين ه  لبندس  عار بلتفّأ . ه ل  لال جلب لبندس  ه  كو  ل

ا  علياه، هناا    للمن     نين   ْمُللااْل. هاإذل كاون ذل تُال ، ألنّاه     اار علا   ن  تفأَّ

 ".1 ُ انر سأن  تفّأ  ل انم، كعو     ار عل   ن  تفأ  عل  من     نيه  ملل

، 5للب كااالي 4للألناااوري 3للبصاايعلي 2لقاد تا ااه كثياال ماان لبنهااوة مااننم لبعااالد 

ن لبهوجب  قا  مقتفيوً  ثال خاياا ه: "   نادب إ  ل خام لبع اللف"،  ي لبادل ه علا  للس

لبعندلب سحصااص بفظاه، هأّماو لبنكاللب ل خاعوء لإلشاورة هليلات مان لاال لبقايا ؛ ألّن 

ْن  تفأ  عليه إّمو بت ل فه لإّمو إلقوم  عاارل ها  ذباك، ل   لبنودب غليه لبأنل ساكل من
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 ن  كااان ل خاام كعااو ذكلنااول، ل  هاالق سااين  ن  كااان علعااوً  ل  هصاا  لااال لبع ناا  إ ّ 

كوب لم لعل  ذبك نُّ ِ  للمن ثفل سئل زم مول من ب  قابك: للعاد لبعطلاول، قو  لبحلي : 

كعااو    قااو  للماان    ُ نيناا   مللااال، ل    ااار ماان  تفأاا  سااابك،     ااار ماان  تفأاا  

 .1سعانم،   ن   نّه     لف من   نيِه"

د لرتاطت ثأ  لباصال ين ها  لبالهض سادبي  م نااي للاا  ّن لبناودب  ظنال لق 

تفأ ااه علاا  ماان  ناادب بيهصاا  لبتأخاا  بيحفااف عليااه معااو  صااوسه، لذبااك    كااان إ  

لن هيعاو  ال سوبع له ، ألّن لبنكلة   تهع  لال لبد ب  لقوخاال عليناو لبعاصاا ب ألنّناو

 نكللب.مانع  لصلتنو جع  للألص  ه  لبأع   ن تكان 

 قا  لألناوري: "ل مو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: إنعو قلنو إنّاه    أااز ذباك،  

ألّن ل خم لبنكلة مانم    نحده للثدلً س ينه، للبعقصاد سوبندس   ن  ظنل لبناودب عاارل 

هاا  تنفنأه ااه علاا  لبعناادلب بيلااوعد هاا  تفأ ااه هيهصاا  لبتااأسين سااابك هيحااف مااو سااه ماان 

إنعو  هص  سندسه لبع له ،   سندسا  لبنكالة، لإذل كاون ندسا  لبنكالة بايس  لبعصيا ، لذبك

هينااو هوةاادة لجااب  ن تكااان غياال جااوة ة، ل مااو لألخااعوء لبعاصاااب  هإنّنااو   ضااوً مانعاا ، 

، ل قااا  لساان لبهوجااب: "ألن 2هأشااانت لبنكاالة،؛ هاجااب  ن   تأاااز ناادستنو كااوبنكلة"

 ااار،  ل  ثاادلعو، لذباااك    هصاا  سغيااال لبغاالض سوبندساا  لإلعاااو  سااوبتفأ  لإقومااا  لب

. لتوس ه لسن موبك،  ّن لبضعيل    أاز ندسته، هاو نقاا   و نتاول،  قاا : "ل  3م للف"

 .5للسن عقي ،  قا : "ل  يعيللً، هو  أاز: لل نتول!" 4 ندب ... ل  ه   نت: لل نتول"

"   أااز ل يوف لسن عصفار  ن لبضعوةل   تأاز نادستنو لعلّا  ذباك  قاا : 

 ن تندب مضعللً ألنه    حلا من  ن  كان غوةااوً  ل متكلعاو  ل محوطااوً.  ماو لبغوةاب هقاد 

ع مال عل  عد  ندلةه بعنوقضته لبندلء،    تلى  ن لبندلء خطوب. ل ماو ياعيل لبعاتكلم 

 .6هو  تصار ألن لبعتكلم ث  للبعندلب ميت"
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بعاصاب ،  قا  لألناوري: "ذلاب  مو لبكاهيان هيأي لن ندب لبنكلة للألخعوء ل 

 .1لبكاهيان إب   نّه  أاز ندس  لبنكلة للألخعوء لبعاصاب "

لقد رسط لبكاهيان مو  االاان إبياه سادبيلين.  ّلبنعاو:  ّن ل خام لبنكالة  قالب مان  

 صل .لبع له  سوإلشورة إبيه نها: "للرلكاول"، للألخعوء لبعاصاب  تت لف سأعل  لب

لب لب  نّه ُخِع  مننم "للمن ثفل سئل زم مول"، إيوه  إب   للبثون : مو ذكل عن 

 مو مث  سه لبلي  "للرجو ملأول".

 قا  لألناوري: " مو لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلنو إنّه  أاز ندسا  لبنكالة  

للألخاااعوء لبعاصااااب ، لذباااك ألّن ل خااام لبنكااالة  قااالب مااان لبع لهااا  سوإلشاااورة نهاااا 

ب ندستااه كوبع لهاا ، للألخااعوء لبعاصاااب  م ااورف سصااوتنو كعااو  ّن "للرلكاااول" هأااوز

لألخعوء لألعاو  م اورف، لكعاو  أااز ندسا  لألخاعوء لألعاو  نهاا ز اد لععالل هكاابك 

 أاز ندس  مو  لاننو ل قلب مننو، للبدبي  عل  صاه  لاال لبت ليا  ماو ثكا  عاننم مان 

 .2قابنم "للمن ثفل سئل زم مول" لمو  شاه ذبك"

 ردّ لباصل ان مو ذلب إبيه لبكاهيان لهم لآلت :لقد  

 لى لباصل ان  ّن لإلشورة لبت  قلست ل خم من لبع له  بيلت سوبادبي  لبعقنا   -1

ألّن ل خاام مااو زل  علاا  إسنومااه، ألّن لبندساا  كعااو  االلن  سااد  ن تكااان سااأعلف 

 لألخعوء.  ّمو ل خم لبعاصا  هنا لإن تحصد سوبصل     حلا من إسنو ، ألن

 صاا  لبأعااا  عناادلم نكاااللب،  قااا  لألنااااوري: "ل مااو لبأاااالب علاا  كلعاااوب 

سنات ل خام لبنكالة مان لبع لها  هأاوزب  لبكاهيين:  ماو قاابنم "إّن لإلشاورة قاد قنلَّ

ندسته كوبع له " قلنو: إ   نه سوقل عل  إسنومه، للبعندلب  أب  ن  ُْندب سأعلف 

حصصت سوبصال  هاو تحلااعن  خعوةه، ل مو لألخعوء لبعاصاب  لإن كونت قد ت

. لماو 3إسنو ؛ ألّن تحصيصنو إنعو  هص  سوبأع ، للبأع  ه  لألص  نكاللب"

دّل ساأّن جعلا   قوبه لباصل ان عن جعل  لبصل  ل نّنو ه  لألص  نكللب،  عكن رن

 لبصل  تأت  جورلً للبعأللر لللهوً.

ااْن ثاال -2 ف سئاال  ُ اادّ لباصاال ان مااو لختلااند سااه لبكاهيااان ماان قااا  لب االب "للمن

زم مول" من لبلوذ لباي    ُقوب عليه، لمن قصاد ها  لبقاا  لاا عااد لبعطلاب 

جاادّ لبنااا  صاال  هللا عليااه لخاالم، لقااد كااون م للهااوً سهفاالل سئاال زماا  ،  قااا  
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لألناوري: "ل مو مو ثكال مان قاابنم "للمان ثفال سئال زم ماول" هناا مان لبلاوذ 

الذل لولنو ألنّه كون م للهاوً، لباي    قوب عليه، عل   نو نقا : إنّعو جوء م  ش

للا عاد لبعطلاب جادّ لبناا  صال  هللا علياه لخالم، لكاون قاد ُعاِلفن سهفال سئال 

. ل قااا  لساان   اايش: "ل   لااتقاهان "للماان ثفاال سئاال زم مااول" ألنّااه 1زماا  "

منقا  لهضيل  صور ذبك علعوً عليه   لف سه س ينه هألى مألى لألعو  نهاا 

 .2للعاد لبعطلاول"

 ن نليل إب  ر ي ثا  ندس  لخم لبأانس لبعفالد، ذكالل لبنهاوة، لنلاب إبا  سق  

لبل وش ، ل ادل  نّه معو لنفلد سه لبل وش ، ألنّه رسطه سأثل مللي "للجااو"،  قاا   ساا 

 .3ثيون "ل جوز لبل وش  ندسه لخم لبأنس لبعفلد، لجوء ه  لألثل للجاول"

ه لبنهوة عل   نّه  ّلجن من لبنودر،  قا  لسن عقي : "له  لبحال  لمو قوبه لبل وش  خن

 .5، ل قا  لبلياط : "للا نودر لإن صّن"4للجاول للا نودر"

سق   ن نُط َّ خل  وً عل  مو قوبه لبعهدثان عن ماهي لبندس . هنأد لألختوذ عاوب  

 .6ثلن ه  ندب لبنكلة  أي  قابنو: للمصياتول، ه  مصيا  غيل م ين "

لبنّأور هقد  جوز ندب لبنكللب متوس وً ه  ذبك نهاوة لبكاها ، ل مو لبدكتار شل ف  

و مثا  م تعدلً عل  س ض لبتللكيب لبت   أاز هينو ندب لبنكلة، ألننو تعي ب عان غيللا

  عضوء لبألم نها: للر خول، لللكادلل".

 قا : "...  ّن ندب لبنكللب جوة  إذل ماو لختصات لتعيا ب عان غيللاو، لباابك  

و عان بألام هتقاا : "للر خاول لللكاادلل" للعاو نكاللب بكننعاو تعيّ تاجوز ندس   عضوء ل

 غيللعو سوبقصد، قو  لبلوعل:
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ْن  ن  ُهاُنِــ  1لمن عناــللبل موبُنــنن هنـوءُ    هالكناِدنل ِمـن ثـّب من

للباي  ظنل بلاوثي  ّن لختحدل  لبندس  عل  مو لاا مقانن ها  ماو لشاتنل ت ضادل  

د  ّن لبحليا  لخاياا ه لتااوس نم ها  ذباك  ااانس سان ثاياب قاا تللكياب لب الب. هضاوً عاان

 رسطااال عااد  إجااوزة ناادب لبنكاالة؛ ألنّنااو  سنعاات لن باات عناادلم من باا  لبقاااين، للصااف

  قف لبندسالبقاين    قصد سه تغليط بألعللب، لكعو لا م لا  بدى لبقورئ لبكل م  ّن ما

. لب اّ  ة  ل ماو  قاا  مقومناو هتوج إب  إسللز مان  تفأا  علياه، لذباك ماو   تظنال لبنكال

ن قالعاد لبقلي  لباي جوء ه  لبنثل     ادل  ن  كاان مان لبلنأاوب لب لسيا  لبتا  بام تلاع

 لبلغ  لب لسي  ه  إدرلجنو ه  مو لّطلد للُي ت عليه لبقالعد.
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 المسألة الثامنة

 الخالف في حلف حرف النداو مع اسم اإلشارة

 

عند لباصل ين م  لخام لإلشاورة، لإن كاون  قا  لبلي : "لإنّعو بم  أ  لبهاف  

، بلعحوطاب مت لهوً قا  لبندلء بعو ذكلنول قاُ  من  نّه ماياب ه  لألص  بعاو  لاور إبياه

لء ه  لبند لسين كان ل خم ملورلً إبيه لكانه منودى  ي محوطاوً تنوهل لولل، هلعو  خلج

تغيياالل لج لااه  عاان ذبااك لألصاا  لج اا  محوطاااوً، لثتاايج إباا  عوماا  لااوللة تااد  علاا 

 محوطاوً لل  ثلف لبندلء.

للبكاهيان جّازلل ثااف لبهالف مان لخام لإلشاورة، لعتااورلً سكاناه م لها  قاا   

، ألّن لاد ء خاال 1ثم أنتم هؤالولبندلء، للختلنودلً سقابه ت وب   . لبيس ه  لآل   دبي و

 .426: 1لبعاتد ". 

مضعانه ثاف ثلف لبندلء، هلهض  اين لبند خوهوً سين لباصل ين للبكاهيين  

 ذبك لباصل ان، ل جوزل لبكاهيان، لإبيك تفصي  ذبك:

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب   نّه    أااز ثااف ثالف لبنادلء ما  لخام  

ُجاُ ، ل نات تل اد:  ولاال،  لإلشورة للبنكلة،  قاا : "... ل   هلان  ن تقاا : لاال، ل  رن

م؛ ألّن لبهلف لباي  ناَّه سه ب   لبعانم كأنّه صور سد ً ل ورج ، ل   أاز ذبك ه  لبعان

... لقد  أاز ثاف  و ن لبنكلة ه  لبل ل، لقو  لب ّأوج من  يه
2: 

 *َجاِرَي اَل تَْستَْنكِري َعذيِري*

ثن : "لهتنِد محناق"  ل د  وجور  : لقو  ه  من
ل" 4، " صااِْن بياُ "3 ل " طالْق كنالن

، لبايس 5

 6".لال سكثيل ل  سقاّيل 

لقد ت قّاب لبعاالدُ خاياا ه ها  ثااف  اوء لبنادلء ما  لبنكالة بلضاللرة لبلا ل  ،  

له، خاف ل لرد لال لبحوف لسن ل ّد. لبّعو كون مضعان مو جوء عننعو  ت لم سعو ننوق

 ناج  مو ذلاو إبيه لهم لآلت :
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، ألّن جاوري ... لناو م لها  و هوثشو   هقد ذلب لبعالد  ّن مو ذلب إبيه خياا ه خطو

للبدبي  عليه لبتلخيم، لبا كون نكلة بل منو لبنادلء للبتناا ن للبنصاب... لكاابك لبنكالة 

با جوز تلخيعنو ه  لبنكلة بأوز ه  غيل لبندلء ألنّه هينعو عل  لألص ، لقد لي  سوب 

لبتلخيم مو هيه لوء لبتأنيي كلّه عل   نّاه نكالل، للاال خطاأ" لعقّاب لسان ل ّد علا  قاا  

تلعيته لال نكلة هصالب لبيس سحطأ عل  مو ذكل، ألنّه لنّعو  صيل م له  لبعالد: " مو 

ه  ثو  ندلةنو إ ّول للختصوصه سابك، لإ  هنا نكلة قا  لبنادلء، هكأنّاه قاو : لقاد  أااز 

 ن  هاف   و  من لبنكلة إذل نود تنو، لإنّعو تصيل لال لبنكلة م له  إذل لختصنو سوبندلء، 

صوً قا  لبندلء ك  د لععلل، ألن ز دلً لمو  شانه م لها  قاا   ن لبيلت لخعوً غوباوً محت

 .1تنود ه، له  ثو  لبندلء كابك"

، للسان 3، للسان لبهوجاب2لقد لقتف   ثل خياا ه عادد مان لبنهاوة ماننم لسان   ايش 

لغيللم.  قا  لسن موبك: " أاز ل ختغنوء عن ثلف لبنادلء إن بام  كان لبعناودى  4موبك

 ، ل  ملتغوثوُ سه، ل  لخم إشورة، ل  لخم جنس مفلد غيل م ين. هللا  ل  مضعللً 

لقد عل  لسن   يش عد  جالز ثاف ثلف لبندلء، ألن هيه ناعوً مان ل ختصاور  

هضوً عن  ّن لبقيوب  أس  ذباك،  قاا : "لها  لبأعلا  ثااف لبهاللف معاو  أساول لبقياوب 

و  هيعااو لبنوهياا  نوةااا  عاان  نفاا  ألّن لبهااللف إنّعااو جاا ء سنااو لختصااورلً لنوةااا  عاان لأله اا

للع ة ل ختفنو  نوةا  عن  ختفنم لثاللف لب طاف عان  عطاف لثاللف لبنادلء نوةاا  

عن  نودي هإذل  خاب تهاهنو كون لختصور لبعحتصل للا إجهاوف إ   نّاه قاد لرد هيعاو 

 .5ذكلنول بقاة لبد ب  عل  لبعهالف هصور لبقللةن لبدلب  كوبتلفظ سه"

  اايش هيااه نظاال، لماالد ذبااك  ّن لساان   اايش ثااول   ن  االسط هكاالة  لمااو قوبااه لساان 

لبتا   لبهللف ه  لب لسي  لععلنو س وم  مقدر للا لبف   لذبك مو تلهضه طاي   لبلغا 

لء قومت تعي  إب  ل ختصوص ه  عالملنو هكعو لا م لا   ّن لألدللب لمننو  دللب لبند

ااين ه ا   ل تأل ا  لبتلكياب ثتا  نسدلرلو ها  لبتلكياب لبأعلا ، ل  ثوجا  إبا  تقاد ل 

ثلكاا  لبنصااب علاا  لبعنااودى، هقااد  دّب   ااو  دلرلااو هاا  لبانااوء لبأعلاا  لكااال ثااللف 

 ل ختفنو  للبنف  ل  نعي  إب  لبقا  سنيوستنو عن لأله و .
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لقااد عااوبج لساان لبهوجااب مااو ذكاال لساان   اايش لبكنّااه  االى  ّن ثاااف لبناادلء علاا   

ثاااف  ذلاب إبيااه لسان   اايش،  قااا : "قاباه  ل   أااازلبأاالز لعلاا  ت لايوً قل اااوً معااو 

 ثلف لبندلء  إ  م  لخم لبأنس للإلشورة للبعلاتغوث للبعنادلب"  ل اد: ثااف ثالف

ء  صان لبندلء م  لبعنودى إ  م  لخام لبأانس. ل ل اد سوخام لبأانس: كا  نكالة قاا  لبنادل

ل  ، ل ولاا  ّناو لبلجات ل فنو. لإنّعو لمتن  ثاف لبهلف منه، ألن  صله  ن  نودى ساـ : او 

 لبلج ، ل و  نال لبلج ، عل  مو تقد .

لإذل قي :  ورج ، هقد ثاهت لألبف للبو  لختغنوء عننعو سهلف لبندلء، لثااف  

مااو كااون بهاااف لبااو ، هكللااال ثاااف ثاالف لبناادلء   ضااوً باائو  أع ااال سااين لجااال ماان 

 لبهاف هيحلال.

للا  لجتعاوب لبت ال فين، ثام ثااهال لكال لخم لإلشورة ل صله  ن تقا :  و  ناال كل 

لبعتاخط إّمو ألننم قدرلل ت ل ف لإلشورة منتفيوً كعو  قدر س ضنم لنتفوء ت ل ف لب لعي ، 

. لساوبقا  نفلاه ذلاب ها  شالثه بقاا  1هاق :  ولاال، هكللاال لبهااف خااف لإلخاو "

 .2لب محللي

 إبيه.ل ادل معو عوبأه لسن لبهوجب دعاة إب  لبهاف دلن يللرة ملأئ   

لب ّ  من لبعفيد  ن ناكل ماو بحّصاه لبلاياط  عان لبتللكياب لبتا     هااف ما   

ثلف لبندلء، ألنّه عل  مو  ادل قد جع  مو جوء عند خوسقيه،  قا : "... ل لاتثن  صاار 

   أاااز هينااو لبهاااف:  ثاادلو: لخاام هللا ت ااوب ، إذل باام تلهقااه لبعاايم نهااا:  ااوهللا. لبثااون : 

  ااد. لبثوبااي: لبعت ّأااب منااه نهااا:  وبنْلعااوء. لبللساا : لبعناادلب نهااا: لبعلااتغوث نهااا:  وبن 

 وزل دل. لبحومس: لخم لبأنس. لبلاودب: لخام لإلشاورة. لبلاوس : لبنكالة غيال لبعقصاادة، 

 .3لال مالب لباصل ين"

 مااو لبكاهيااان لماان تااا نم ماان لبنهااوة هقااد جااّازلل ثاااف ثاالف لبناادلء ماا  لخاام  

  يش: "لقد  جوز قا  مان لبكااهيين لاال  قاا  علا  إرلدة لإلشورة لم  غيلل،  قا  لسن 

قاوبال للبعاللد  اولد ء،  4ثم أنتم هؤالو تقتلون أنفسكملبندلء لت لقال به سقابه ت وب : 

 لقد عع  سه لبعتنا  ه  قابه: 

                                                             
 .455-454: 2شل  لبعقدم  لبكوهي    1
 .1/287لإل ضو  ه  شل  لبعفص    2
 .43: 3لبنع    3
 .85لباقلة:   4
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 1*َهِذي بََرَزت لنا َفهْجِت َرسَْيسَا*

 .2لكون  عي  إب  مالب لبكاهيين"

"قابااه  إ ّ ماان ملااور، خوهااوً بلكاااهيين هاا  إجااوزتنم ثاااف ل قااا   سااا ثيااون:  

 .3لبهلف منه"

. لمعن  خا سعالب لبكاهيين 4ل قا  لبعللدي: "للا عند لبكاهيين قيوب مطلد" 

 .5لسن موبك  قا : "للبكاهيان  قيلان عليه. لقابنم ه  لال  ّصّن"

لقد لثتج لبكاهيان سدبي  لبلعوب. هقد   ادلل كومنام سعأعاعا  مان لبلااللد مان  

مصودر لبلعوب لبعحتلف   لبقلآن للبهد ي لكو  لب لب . هعن لبقلآن لبكل م  لرد بنام 

،  قاا  لسان 6ثلم أنلتم هلؤالو تقتللون أنفسلكملبلي  لمن خاقه من لبنهوة قابه ت وب  

أُل 7"  يش: "قوبال للبعللد  ولد ءِ   . لمن لبهد ي قابه صل  هللا عليه لخلم:  ثاس  ثن

.  قا  لسن موبك: كقا  لبنا  صل  هللا عليه لخلم متلجعوً عان ماخا  صال  هللا علياه 8

اُل". لكقاباه أن لخلم "ثااس  ثن
. لمان 10، صال  هللا علياه لخالم، لْشاتندّيِ  زما  تنفلجا "9

ماا  بصااه  لبلاا ل لرد مأعاعاا  ماان لألسيااوب،  قااا  لساان موبااك: "ل  لااند قااا  ذي لبله

 :11قابنم

و قنـو ن صن  ْينِــ  بننن لنْت عن ل ُ    ِ وِثاإذنل لنعن  سِِعثِْلــكن لـانل بنْاعنــ و لغنـلن

 :12لمثله قا  لآلخل

فُــال قنْام  بنُنْم هن  صن حْ   ـمْ اِنِ إّن لألُبن  لن ـْن عودنل  من   اُللال لْعتنِصْم تنْلمن من

 لمثله: 

                                                             
 193: 2يلو، د الن لبعتنا  ننلِ  شنفنْيتِ لمو  ثم لْنثننيتعأ ل:   1
 .16: 2شل  لبعفص    2
 .95لبنكت لبهلون ه  شل  غو   لإلثلون:   3
 .271: 3تايين لبعقوصد   4
 .1291: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    5
 .85لباقلة:   6
 .16: 2شل  لبعفص    7
 1249: 3 صهين لباحوري  8
 .516: 1هيض لبقد ل   9

 .1291-1290: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    10
 .563د الن ذي لبّلم :   11
 .136: 3شل  لألشعان    12
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او من خناِي "  هليـس سنْ ـد لشت وِ  لبــذنلْ لرعالًء   1ـل ِب شياوً إب  لبّصِ

لقااد  لرد لبنهااوة شاا للً بلاا للء خااورجين عاان عصااار ل ثتأااوج كااوبعتنا  هاا   

 قابه:

 ً ــو خنيلن ْب بنو هنأــت رن  وثُمن لنثننينــِت لمو شفْيــِت ننلْيلن   لناي سلزن

بنااو تاجينااوب  خاالى تتفاام لقااد ردّ لباصاال ان مااو جااوء ماان شاااللد للرتضااال  

 لقالعدلم لبت  لي الو، لإبيك تأل وتنم بنال لبلاللد:

 ّمو لآل   لبقلآني  هن  عندلم مت ددة لجاال لإلعاللب، ل عكان  ن نأخاا ماو ذكالل  

لسن   يش هقد سلاط عاددلّ مان تلاك لباجاال،  قاا : "... ل  ثأا  ها  لآل ا   ثتعاو   ن 

سع ناا  ل ختصااوص، ل كااان  نااتم ماتااد  لتقتلااان  كااان لااد ء منصاااسوً سإيااعور  عناا  

لبحال، لقي   نتم ماتد  للبحال لد ء لتقتلان من صال  لاد ء لقاد  كاان لخام لإلشاورة 

 ماصا ً نها قابه:

ةو    منــِت للــال تنْهعِلينن طنليـمُ   عندنْب مو ِب ّاّــودل عنليــِك إمــورن

 .2 ي للباي تهعلينه طليم"

 ش هيه نظل ل هتوج إب  منوقل  لهم لآلت :لمو قوبه لسن   ي 

هاوة مو قوبه عن  ّن "لد ء" منصاب علا  ل ختصاوص    لاتقيم، ألّن جا َّ لبن -1

 قد نصال  ن ل ختصوص    كان ه  لبعانم، ل  ه  لبنكلة.

يقول سيبويه: "واعلم أنّه ال يجوز لك أن تبهم في هذا الباب )أي االختصاص(، فتقول إني هذا 
كذا وكذا، ولكْن تقول: إني زيداً أفعل، وال يجوز أن تذكر إال اسماً معروفاً، ألّن األسماء إنّما نذكرها أفعل 

توكيداً وتوضيحاً هنا للمضمر وتذكيراً، وإذا أبهمت فقد جئت بما هو أشكل من المضمر، ولو جاز هذا 
، ويقول أبو حيان: "وهو اسم 3لجازت النكرة فقلت: إنّا قوماً، فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم"

وال يدخل في هذا الباب نكرة وال اسم إشارة، ال يجوز: إنا … ال باسم إشارة… ظاهر بعد ضمير متكلم
 .4قوماً نصنع هذا، وال: إني هذا أفعل"

مااو ذلااب إبيااه سااأن لبحااال لااد ء سع ناا  لبااا ن  لخاام ماصااا    لتقتلااان  صاالته  -2

نم هعالانم  ّن  لد ء     كاان سعن با  مالب ي يف   ضوً عند لباصل ين  نفل

                                                             
 .1292-1291: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    1
 .16: 2شل  لبعفص    2
 .236: 2لبكتوب   3
 .167-166: 3لرتلوف لبضلب   4
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لبا ن، ل جوزل لبكاهيان، لبايس لناو مأاو  تفصاي  لبقاا  هيناو هنا  ماجاادة ها  

 .1كتب لبنها، ل عكن ل ختفودة معو جوء عند لألناوري ه  علض ثأج ك  هل م

 سنو.ل عكن  ن ناجه لآل   لبكل ع  تاجينوً  قتضيه  ثل لبع ن  ه  تاجيه إعلل

 إباا  مااو جااوء عنااد لبطااالي سااأّن لبعقصاااد ن لاام لبعحااوطاان ماان سناا  لخااتنودلً  

، هنم لألخوب ه  لبتلكيب  ي   نتم  بال هإننو نعي  إب  كانه هوعوً مقد  بل نو   2إخللةي 

لل لتعو  جوء عل  صارة لبضعيل لختنودلً إبا  ماو  قاباه خاياا ه: "كاأنّنم إنّعاو  قادمان 

، ل قا   سا ثيون "ألّن لب لب عودتنو تقد م لأللام 3 عن "لباي سيونه  لم بنم للم سايونه 

 .4عندلو للبع تن  سه"

للبضعيل ه  تقتلاان لاا ها  لألصا  تكاللرلً بلضاعيل  ناتم بلتاكياد قاا  تقد عاه،  

 .5للا مو لختفدنول معو جوء عند لبدكتار خلي  ععو لل

تاكيد م تعد ن ه   ّمو  لد ء  هيعكن تاجينه ه  تلكيب لآل   لد بتنو عل   نّه  

ذبك عل  مو جوء عند س ض لب لعوء،  قا  لألخفش: "ثم  نتم لد ء" لها  مايا  آخال 

، ل قاا  لبطاالي: 6"لو  نتم لد ء... للاا كثيال ها  كاو  لب الب، لرد لبتناياه تاكيادلً"

"لقد زعام س اض لباصال ين  ّن قاباه "لاد ِء" ها  قاباه  ثام  ناتم لاد ء" تنااه لتاكياد 

كااون كنو اا   خااعوء جعااوب لبعحااوطاين، هإنّعااو جااوز  ن  دكاادّلل سااـ "لااد ء"  ل    نااتم  لإن

 " ل ء" ألنّنو كنو   عن لبعحوطاين".

 كعو قو  خفوف سن ندس : 

تْننــه  7تنانيّــُن خفوهوً، إنّنــ   ننو ذنبكـو"   قاُ  به للبلمــُن  أطـُل من

 لبعنفص   سوإلشورة لج   منه ل قا  لبلياط : "لجّاز س ضنم تأكيد لبضعيل  

 .8قابه ت وب :  ثم  نتم لد ِء 

 ّمااو لبهااد ي لبلاال ف هنااا ماان لبلااالذ لباااي    قااوب عليااه،  قااا  لساان موبااك  

. هقد ُردَّ سهأ  ل نّه بم  ثات سلفظ لبلخا  1"للباصل ان  للن لال شوذلً    قوب عليه"

 صل  هللا عليه لخلم.

                                                             
 .103لإلنصوف     1
 .306-305 :2جوم  لبايون   2
 .34: 1لبكتوب   3
 .241: 1لباهل لبعهيط   4
 .94لبع ن  ه  لوللة ت دد لجال لإلعللب:   5
 .134: 1م ون  لبقلآن   6
 .304: 2جوم  لبايون   7
 .211: 5لبنع    8
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هلاام  ثااات كانااه سلفااظ لبلخااا  صاال  هللا عليااه   قااا  لبلااياط : "ل مااو لبهااد ي 

ُل" أن  .2لخلم، كعو تقلر غيل ملة، ل د دل لرلدل ه  س ض لبطلق سلفظ:  و ثن

 مو ألسيوب لبل ل   هقد خلجت عل  لبلالذ، ل مو قاا  لبعتناا  هقاد خالج علا   

ل   نّه بهن، ألن لبعتنا  معن    هتج سل لل،  قا  لبلياط : "للأللبان ثعلال ذبك ع

 .3لبلالذ للبضللرة"

 لبّهنن س ضنم لبعتنا  ه  قابه:"… لعن سيت لبعتنا   قا  لسن للو :  

 ...................................  لاي سلْزِب بنو هنأـــِت رخنْيلنـو

ل جيب سأّن  لاي  مف ا  مطلم،  ي سلزب لال لبالزة، لردّل لسن موبك سأنّه    

 .4اتوً سوبعصدر لبعلور إبيه كضلسته ذبك لبضلب" لور إب  لبعصدر إ  من 

ب ااّ  مااان نوهلااا  لبقاااا   ن نلااايل إبااا   ّن لألخااتوذ عااااد لبلاااو  لاااورلن قاااد تاااوس   

لباصل ين ه  رهض ثاف  دلة لبندلء من لبنكالة للإلشاورة لماو خاور ها  ركوسنعاو، هقاد 

  خالد ماو رصد  كثل لبتللكيب لبت   عتن  م نو ثاف ثلف لبندلء، ل  ثوج  تدعا إبا

 .5جوء عندل. هيعكن بلقورئ لبكل م  ن   اد إبينو ه  كتوسه

للباااي  ااادل بلاوثااي للعتعااودلً علاا  مااو جااوء خااعوعوً عاان لب االب هاا   هصاان  

نصاصنو  ّن ندلء لخام لإلشاورة لماو ها  ثيا ل مان لبنكاللب جاوة و لللرد عان هصاهوء 

لب ّ  من لبعنوخاب ها   لب لب هأوءب شاللد ش للً لنثللً ت ضد مو  الب إبيه لباوثي.

لال لبعقو   ن نارد مو قوبه لسن موبك بتأ ياد مثا  لاال لبتللكياب،  قاا : "لقاد  هااف ها  

لبكو  لبفصين كقا  لبنا  صال  هللا علياه لخالم: "لشاتدّي  زما  تنفلجا ". لها  لاا ن 

. ل   لاانه لبقااورئ لبكاال م هاا  6لبهااد ثين ِغنااً  عاان غيللعااو ماان لبلاااللد نثااللً لنظعااوً"

ثوج  إب  تايين  لعي  لبهد ي لبنااي لمكونتاه ها  ل ثتأاوج ها  لبلغا  للبنهاا. هعان 

 ّطل  عل  كتب  صا  لبنها  أد لب لعاوء قاد  هالدلل باه مكونا  ساين لبعصاودر لبلاعوعي  

لألصيل  هضوً عن لختفودة علعوء لبنها لبعتاأخل ن كاوسن موباك للسان خاللف لغيللعاو 

وء قالعد لبنها، لخيل شاولدل علا  ذباك ماو نأادل ماثاثاوً ه  تاجيه لبهد ي لبنااي ه  سن

ه  شل  لبتلني   سن موبك،  ل مو  هلد سه  لعي  لبهد ي لبنااي ه  ل ختلنود لبنهاي 

 ه  لبتايين.

                                                                                                                                                                                   
 .1291: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    1
 .44: 3لبنع    2
 .44: 3لبنع    3
 .841مغن  لبلايب:   4
 .141-137نلوةي : لألخوبيب لإل  5
 .1291-1290: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    6
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لختوموً بعو لرتضول لباوثي من ر ي ب لّه  ليل إب  مو جاوء عناد لبعاللدي، لبااي  

لبقيوب لباي    نكل ثين كثل نثللً لش للً، ج   ثاف ثلف لبندلء م  لخم لبأنس من 

 .1 قا : "للإلنصوف لبقيوب عل  لخم لبأنس، بكثلته نثللً لنظعوً"

                                                             
 .273: 3تايين لبعقوصد   1
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 المسألة التاسعة

 الخالف في  ما ينصب من األسماو على االختصاص

 

 قا  لبلي : "قو   سا ععلل: إّن لب لب نصات ه  ل ختصوص  رس    شيوء:  

 لقو :م لل، لآ ، ل ل ، لسن ، 

 إنّو سن  ياّ    نفله 

بايس   قا :  شك  ّن لال لألرس   لبعاكارة  كثل لخات عو ً ها  ساوب ل ختصاوص لبكان

 .432: 1ل ختصوص مهصارلً هينو".

قااا  منوقلاا  مااو جااوء ماان خااوف سااين  ساا  ععاالل للبنهااوة ي تهد ااد لألخااعوء  

 ص.لبعنصاس  عل  ل ختصوص، نلى  ن ناج  س ض لبنقوط عن ل ختصو

 تعري  االختصاص:

باايس لبقااورئ لبكاال م هاا  ثوجاا  إباا  ت اادد لبعصااودر هاا  ت ل ااف ل ختصااوص،  

هيعكن  ن نقتصل عل  مو عّلهه لبليخ خوبد لألزللي هقد  لج  ذبك قاوةوً: "تحصايد 

. لقد لرتاط ل ختصوص سع ونل 1ثكم ُعلم سضعيل مو تأخل عنه من لخم لولل ُم ّلف"

 د بي  لل : 

 ز ودة لبايون. -3بتالي ، ل -2لبفحل،  -1

. 2 قاا   ساا ثياون: "لباوعاي علا  ل ختصاوص هحال  ل تاليا   ل ز اودة سيااون"

 لبتايين لال لألغللض ناكل لألمثل  لبتوبي :

   تعد لبض يف. -  نو لبلح   -لبفحل نها قابنم: عل َّ  -1

 إب  عفا هللا. -لب اد لبفقيل  -لبتالي  نها قابنم: إنّ    نو  -2

 نكل  لبضيف. –لب لب  –ن نها قابنم: نهن ز ودة لبايو -3

  ل ّمو عومله هعهاالف عناد لبنهاوة تقاد لل " خاد"  ل ماو هياه ثكعاه مان لأله او

 لبعهاله  كأعن .

 ّمو لبحوف لباي ذكلل لبلي  عن  س  ععلل ه  مو  نصب علا  ل ختصاوص  

 عن لب لب، هيعكن منوقلته لهم لآلت :

                                                             
 .190: 2شل  لبتصل ن عل  لبتايين   1
 .166: 3ل رتلوف   2
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لبنهاا  عكان  ن  حالج سوألنعاوط لبتوبيا  عان  خالاب إّن لبعتتا  بعو جوء ه  كتاب 

 :ل ختصوص

 يعيل لبعتكلم + لخم منصاب + جعلا  ه ليا ، نهاا: إنّاو م لال لب الب نف ا  كاال -1

 لكال.

 يعيل لبعتكلم + لخم منصاب + لخم، نها: نهن آ  هون كلموء. -2

ناو  ّ يعيل + جعلا  ه ليا  +  ّي ل  ّا  عوةاد ن علا  لبضاعيل، نهاا:  ناو  ه ا  كاال   -3

 لبلج  نهن نف   كال لكال   ّنو لبقا .

 يعيل لبعحوطب + لخم منصاب + جعل  ه لي  نها: سك هللان نلجا لبفض . -4

لبلنم + جعلا  ه ليا  + لختصاوص  ج لاال   ّاو ما  صافته دبايوً علا  ل ختصاوص  -5

 للبتايين ، نها: لبلنم لغفل بنو   تنو لب صوس .

هقاد لرد تهد اد  سا  ععالل  خاعوء ها   للباي  نعناو مان لألنعاوط لألل  للبثاون ،

ل ختصوص س يننو نها: م لل، لآ ، ل ل ، لسن " لمن  نظل مو جوء عند لبنهاوة  أاد 

 ّن لااال لبقااا  للياان هاا  مااو  لردل خااياا ه عاان ل ختصااوص قااوةوً: "ل كثاال لألخااعوء 

 .1دخا ً ه  لال لباوب سنا هون، لم لل مضوه ، ل ل  لبايت لآُ  هون"

جوء عند خياا ه م  مو ذلب إبيه  سا ععلل، لبام  لال خاياا ه إبياه، ما    تفم مو 

لاـ 180لاـ لخاياا ه تااه  خان  159لـ  ل 154لب لم  ّن  سو ععلل سن لب وء تاه  خن  

 .2لـ، كعو نقلت تللجم لبنهوة188 ل 

ْن نلب لال لبل ي إب   س  ععلل لسُن هو  كعو نقله لبلياط :   ل ظنل  ّن  ّل  من

: "قااو  لساان هااو  هاا   لبعغناا   قااو   سااا ععاالل: إّن لب االب إنعااو نصااات هاا  " قااا 

ل ختصوص غيللاو، لعااورة لسان لبنهاوب ها   لبت ليقا    كثال لألخاعوء دخاا ً ها  لاال 

 .3لباوب  رس  "

                                                             
    لعتعد لباوثي عل  مو جوء عند لبدكتار عوطف هض  ه  رخاوبته بلادكتارلل "سناوء لبأعلا  ها  جعنالة رخاوة

 .67ه  ياء علم لبلغ  لبهد ي"،  –لب لب 
 .236: 2لبكتوب   1
 .233-230: 2لباغي    2
 ..31 – 30: 3لبنع    3
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ل قا  لبلياط    ضوً: "لقو   سا ععلل: لب لب تنصب ها  ل ختصاوص لاال   

 : 1لألرس   ل   نصاان غيللو قو 

 سن  يا ن  صهوُب لبأعِ . نهن

 : 2لقو  

لنب ْنقلل قا و ذلل ثن  إنّو سنْن  من

 :3لقو  

ـــــورقِ  ــــورقِ   ننْهــُن سنـــوِب طن  ننْعلــ  عنلــ  لبنّعن

 لقو : 

ْأد مدثــــ   سإريوةنو خيــل لبال ّ   ْثعــدنل  بنو م للن لألنصوِر من

  ."4له  لبهد ي: "نهن م وشل لألنايوء   نُارث 

ال لبألما  ها  كتوساه لرتلاوف  سق   ن نليل إب   ّن  سو ثيون قد نلب لبل ي إب   س  ُععن

للا محاوبف بعاو ذكالل لبنهاوة لبلاوسقين علياه لخوصا   5لبضلب كعو ذكل مهقم لبكتوب

لسن هو . هضوً عن ذبك هإن كتوساوً مثا  لبنعا  ُعنا  صاوثاه سأعا   شاتوب متفلقا  مان 

لم  لباي لرد ذكالل ِخاتّو لخعلاين مالة بام  لال لبلاياط  إبا  آرلء لبنهوة، لمننم لبأ

 نلا  لال لبل ي إبيه من قل ب  ل س يد.

، لب لّااه   للباااي  ااادل بلاوثااي  ّن ثصاال ل ختصااوص هاا  لااال لألرس اا  هيااه نظاالو

  لتند ه  مو  قا  بآلت :

كعو ن لم  ّن لبلغ  بيلت مهصارة ه   بفول س يننو سحوص  إن كونت لبت وسيل معو  -1

 فصن هيه لبعاتكلم عان ثوجا ل ها  نفلاه لبعاو كاون لبفحال  ل لبتاليا ،  ل ز اودة 

لبايااون معااو  لغااب لبعااتكلم إسااللزل كااون ماان لبصاا اس   ن نهأاالل هاا  لألبفااول 

يه ه  لإلسون  عّعو  حوبأناو، لألرس  ، هوبلغ  ج لت بتلد ثوجوب لبنفس لمو تقتض

 قا  لبدكتار عاد لبعأيد عوسد ن: "بم  نتاه لبقدموء إب   ّن لبلغ  لب لسي  كغيللاو 

مان لبلغااوب ت اايش علاا   بلان  لبنااوطقين سنااو، لتهياا  ها  مأااتع نم، لت ااال عاان 

                                                             
 .187: 3عأ ل: ننْنِ   لسنن عفّونن سأطللِف لألخْ ، لألشعان    1
 .31: 3 هينو خللة سن  خ د لنود نو، لبنع  عأ ل:   2
 .809: 2شل  شاللد لبعغن    3
   9973ي: ثد  463: 2ملند  ثعد. 
 .31-30: 3لبنع    4
 .167: 3ل رتلوف   5
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ذللب نفاخنم، ل نّنو تهول   ن تهتفظ سقاتنو لبع االة، ل ن تلاد ثوجاوب لبنّاوب 

 .1عن ل نف و ب لبعحتلف ، للبع ون  لبعتاو ن " إب  لبت ايل

مو صّل  سه لبنهوة من  ّن لال لألخعوء لألكثال دخاا ً، لبكان ل ختصاوص غيال  -2

مهصار هينو،  قا  لسن   ايش: "للاال لبفصا   كاان سلاوةل لألخاعوء نهاا سنا  

للا مو   ّدل لبلي :  قا : "لبكن بيس  2هون لآ  هون لغيللعو من لألخعوء"

 .3ختصوص مهصارلً هينو"ل 

 

                                                             
 .54لبعدخ  إب  درلخ  لبنها لب لس :   1
 .18: 2شل  لبعفص    2
 .432: 1شل  لبلي    3
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 المسألة العاشرة

 الخالف: في با  االشتغا 

 

 قا  لبلي : "  ن   لتاي لبله  للبنصب ه  ل خم لبعهدلد  لبعلتغ  عناه   

إذل كون قاله عوطف عل  جعل  لخعي  لبحال هينو جعل  ه ليا   ل علا  لبحاال هيناو. لإنعاو 

لختا و ألنّه  عكن  ن  كان مو س د لباالل عطفاوً علا  ل خاعي  لبتا  لا  لبكاالى، هيحتاور 

لبع طاف لبع طااف علياه ها  كاننعاو لخاعيّتين، ل ن لبله  م  جالز لبنصب، بينوخب 

 كان عطفوً عل  لبف لي  لبت  ل  لبصغلى هيحتور لبنصب م  جالز لبله  بيتنوخااو ها  

 كاننعو ه ليَّتين. 

هااإن قياا  لبلهااا   لباا  بللاااوم  ماان لبهااااف للبتقااد ل. عاااارض سكااان لبكاااو  

 :  عناا : ز ااد قااو  لععاالل لبع طاااف  قاالب إباا  لبف لياا  منااه إباا  ل خااعي ، للااال لبعثااو

كلعته، مثو   لردل خياا ه، للعتلض علياه سأنّاه    أااز هياه لب طاف علا  لبصاغلى، 

ألنّنااو خااال لبعاتااد ، للبع طاااف هاا  ثكاام لبع طاااف عليااه هيعااو  أااب بااه ل عتناا  عليااه 

للبالجب ه  لبأعل  لبت  ل  خال لبعاتد ، رجاب يعيل إب  لبعاتد ، لبيس ه : ععالل 

ل رلج  إب  ز د، لس اورة  خلى: لل   نّه  أب ه  لبع طاف جالز قيومه كلعته، يعي

مقو  لبع طاف علياه، لباا قلات: ز ادلً كلعات ععاللً بام  أا ، لس ااورة  خالى بألخفاش، 

 لل   نّه    أاز عطف جعل    مه  بنو عل  جعل  بنو مه .

لب:  ن للعتار بلياا ه سأعالر،  ثدلو بلليلله ، للا جالب عان جعيا  لب ااور

غلض خاياا ه، بام  كان تصاهين لبعثاو ، سا  تاياين جعلا  لخاعي  لبصادر، ه ليا  لب أا  

م طاف علينو  ل علا  لبأا ء منناو. لتصاهين لبعثاو  إبياك، س  اودة ياعيل هياه، نهاا: 

ععلل كلعته ه  دلرل  ل ألجله  ل نها ذبك. لإنّعو خاكت خاياا ه عان لاال لعتعاودلً علا  

إذل كاون جعلا  مان ياعيل، هيصاهن لبعثاو  إذل  رلد. ل جاوب  علم لبلوم   نّه  سد بلحاال

س ضنم عن لباجه لألل ، سأنّه بيس سعللّم  ن ثكم لبع طاف ثكم لبع طاف علياه هيعاو 

 أب ل عتن ،    تلى إب  قابنم: ُربَّ شوةل لخحلتنو، لُردّ ساأن خاحلتنو   ضاوً نكالة كعاو 

أنّك تقا : ز اد بقيتاه لععاللً، لباا  أت  ه  سوب لبعضعللب، ل جيب عن لباجه لبثون  س

 قلت: ز د بقيت ععلل بم  أ ، هو  ل   جالز قيو  لبع طاف مقو  لبع طاف عليه. 

ل جوب  سا عل  عن لعتللض لألخفش، سأّن لإلعللب كعو  ظنال ها  لبع طااف 

 عليه جوز  ن   طف عليه جعل    إعللب بنو.
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ه لبلاايلله ، ثام إّن لااال لبعثااو  ل خاده ل عتلليااوب لا  لألل ؛ للبأااالب مااو قوبا 

  جاوزل خااياا ه ملااا و سااين رهاا  ل خاام لنصاااه علا  مااو  اادذن سااه لااولل كومااه، لمن ااه

لألخفااش بحلااا لبع طاااف عاان لبضااعيل، لجااّازل  سااا علاا و علاا   ّن لبلهاا   لباا  ماان 

وف ه  لبنصب، لإن زدب ه  لبأعل  لبع طاه  يعيللً رلج وً إب  لبعاتد  لألل  هو خ

متاه، لمث  قابك: ز د قو  لععاللً كلعتاه: قاباك ز اد ياورب ععاللً، لسكاللً  كلجالزل، 

ذل قلت:  لتاي ه  "سكل" لباجنون، ألن لخم لبفوع  لبنوصب بلعف ا  سه كوبف  ، ل مو إ

م  ، إذل باز د قاوةم غوماه، لسكاللً كلعتاه، هاوبله  هياه  لبا ، ألّن لخاع  لبفوعا  للبعف اا

 .467-465: 1سنتنعو بلف  ".  نصاو لبعف ا  سه بم تتم ملو

 تضااعن لااال لبحااوف ماياااعوً لومااوً هاا  لبنهااا لب لساا  كثاال لبكااو  ثابااه سااين 

ذكال  لبنهوة للا قضي  ل شتغو ، لقد جوء لبحاوف ها  نعاط مان  نعوطاه لبتلكيايا  كعاو

نصاب لبلي ، للا "ز د قو  لععلل كلّعته". هوختلف ه  تاجينه ملة سوبله  لملة سوب

نصاب للبع طاف عليه. هوبله  ثعوً عل  لبأعل  لبكالى "ز اد قاو " للب سين لبع طاف

 ثعوً عل  لبأعل  لبصغلى قو .

 لإبيك تفصي  لبحوف ه  لال لبعلأب : 

ذلب خياا ه لمن تا اه مان لبنهاوة إبا   نّاه  أااز  ْن ت طاف ها  ساوب ل شاتغو   

. هيأّاز هينو لجنين لعته"لبأعلتين نها: ععلل بقيته لز دو كلعته لععلل بقيته لز دلً ك

لبله  م طاه  عل  لبأعل  لبكالى  ععلل بقيته  للبنصب م طاها  لبصاغلى  بقيتاه ، 

ة  الَّ اُ  هياه ل خام علا  لخام سُنا ن علياه لبف ا  ِماّلة ل هعا  من  قا  خياا ه: "لال ساوب  ُْهعن

اي سنا   خلى عل  لخم مانّ  عل  لبف    يَّ ذبك ه لتن جوزل هاإن ثعلتاه علا  ل خام لبا

عليه لبف   كون سعن بته إذل سنيت عليه لبف   ماتد ،  أاز هيه مو  أاز هيه، إذل قلت: ز د 

بقيتهُ، لإن ثعلته عل  لباي سُن  عل  لبف   لختيل هيه لبنصب كعو لختيل هيعو قاله لجوز 

 هيه مو جوز ه  لباي قاله: لذبك قابك: ععلل بقيته لز ادو كلَّعتُاه، إن ثعلات لبكاو  علا 

 .1لألّل  لإن ثعلتنه عل  لآلخل قلت: ععلل بقيته لز دلً كلّعتُه"

ل قا  لألعلم ه  سيون مو جوء عن خياا ه: "قو  خياا ه:  نت ها  ععالل لبحياور  

إذل قلت: ععلل بقيته لز د كلّعته إن شئت نصاته لإن شئت ره ته، لذبك  نّاه قاد تقدّمتاه 

ز د بقيتاه كعاو لاا للألخالى قاباك: بقيتاه، ثعلتون: إثدللعو ماني  عل  لخم لل  قابك: 

هإن عطفت عل  لبأعل  لبت  ل  ز د بقيته كعو ل  ره ت ععلل؛ ألّن صدر لبأعل  لبت  

                                                             
    مو مث  سه خياا ه محوبف بعو جوء عند لبلي ، لقد ذكل مصهن شل  لبكوهيا  بلليا   ّن ماو ذكالل لبليا

 .465: 4 لبلي . شل  لمو لرد عند خياا ه متطوسقون
 .1/91لبكتوب   1
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ل  لخم ز ادو بقيتاه، لإن عطفتاه علا  لبأعلا  لبتا  لا  بقيتاه نصاات ألّن صادر لبأعلا  

 . 1ه  ، هيصيُل سعن ب  قابك: بقيت ز دلً لععلل كنلّعتُه"

  اايش مقتفيااوً  ثللعاو: " قلاات ز ااد بقيتااه هفياه جعلتااون  ثاادلعو لخااعي  ل قاا  لساان  

لل  لبأعلا  لبكاالى لبتا  لا  لبعاتاد  للا  ز اد بقيتاه للا  لبأعلا  لبصاغلى هوبأعلا  

لأللب    ماي  بنو من لإلعللب ألنّنو بم تق  ماق  لبعفلد. للبأعل  لبثوني  بنو مايا  

ي لا لبحال ه  ز د قوةم لشاانه لإذ قاد تقالر من لإلعللب ألنّنو لق ت ماق  لبعفلد لبا

ذبك هأنت قلت إذل ز د بقيته لععلل كلّعته كنت ه  ععلل سوبحياور إن شائت ره تاه لإن 

شئت نصاته ألنّه قد تقدمه جعلتون إثدللعو لخعي  لل  قابك ز اد بقيتاه سكعوبناو للبثونيا  

در لبأعلا  لخام لإن قابك بقيته هإن عطفت علا  لبأعلا  ل خاعي  ره ات ععالل؛ ألّن صا

عطفت عل  لبأعل  لبت  ل  بقيته نصات ألّن صدر لبأعل  ه ا ، لبايس إثادللعو  لبا  

ماان لألخاالى هنااال م ناا  قابااه "ذلااب لبتفوياا  سااين رهاا  ععاالل لنصاااه"   ناا  باايس 

 .2لبنصب  لب  من لبله  ل  لبله   لب  من لبنصب"

  مثا : ز اد قاو  لععالل لقد  لج  ذبك لسن لبهوجب قوةوً: "ل لتاي لألمللن ه 

 كلمته" ألن لبأعل  لأللبا  ذلب لجناين، لخاعي  مان لجاه ساوبنظل إبا  لبأعلا  لبكاالى 

له ليا  ماان لجااه ساوبنظل إباا  لبأعلاا  لبصاغلى، هوخااتاى لألمااللن، هاإن رجهاات قل ناا  

لبله  سوألص  لباي   تقد ل هيه رجهات قل نا  لبنصاب بقلسناو مان لبأعلا  لبتا  لبكاو  

 .3هينو"

ت قب لب  ودي للألخفاش ماو ذلاب إبياه خاياا ه لرهضاو ماو قوباه عان تاجياه  لقد 

لبتلكيب لبلوسم،  قا  لسن ل ّد: "... لقد ط ان ها  لاال لبعايا   ساا إخاهوق لب  اودي 

ل سااا لبهلاان لألخفااش لزععااو  نّااه    أاااز ز دوياالسته لععااللً كلّعتااه، ل   كااان هاا  

  بنو ماي ، ل ل د إذل  ياعل قاا  ععالل ععلل إ  لبله ، ألّن قابه: ز دو يلسته جعل

ه وً  ن   طفه، لل  جعل    ماي  بنو عل  تلك، لإنّعو صور بقابك: يلسته ماي ، 

ألنّنو ه  ماي  خال ل ستدلء، هعاي نو لبله ، للبع طاف   ماي  به، ألنّاه سعن با  

، لبم  هدلعو لألعلم ه  لب  اودي للألخفاش سا   شاور ما  4ز د بقيته ل  ماي  بلأعل "

لب  ودي س لعه غيلل، ل قا  لقد  نكل لب  ودي لغيلل لال علا  خاياا ه هقاوبال: إذل قلناو: 

ز دو بقيته لععلل كلّعته بم  أ  ثع  ععلل عل  بقيته لذبك ألّن بقيته جعل  بنو مايا  

 عليناو قاباك: لععالل كلعتاه بام  أا   ق  ماق نو لخم للثد لل  خال ب  د، هإن عنطْفتن 
                                                             

 .224 /1لبنكت   1
 .33-32: 2شل  لبعفص    2
 .470 :2شل  لبعقدم  لبكوهي    3
 .60ل نتصور بلياا ه عل  لبعالد:   4
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. ل قا  لسن موباك: 1ألنّنو   تق  ماق  خال ز د،    تلى  نّك   تقا : ز دو ععلل بقيته"

"ل مو ه  مث  ز د بقيتاه لععالل ر  تاه هاو  لتهلان نصاب ماو س اد لب اوطف، ألن ذباك 

، للاال  لتل   عطف جعل    مه  بنو من لإلعللب عل  جعل  بناو مها  مان لإلعاللب

. لماو قوباه لب  اودي للألخفاش  هتاوج إبا  منوقلا  لردّل علا  لبنهاا 2خوقط عند خاياا ه"

 لبتوب :

باام  نظاال لب  ااودي للألخفااش إباا  لألصاا  هاا  كلتااو لبأعلتااين، ألن لب ااالة سصاادر  -1

لألص  كعو  قا  لبنهوة،  قا  لسن للو : "مللدنو سصدر لبأعل  لبعلند  ل لبعلاند 

ة سعاو هوألصا  ها  لبأعلتاين لبف ليا  للاا معاو  أااز  3تقاد  علينعاو" إبيه؛ هو ِعْاالن

 عطف إثدللعو عل  لألخلى.

 ّ  لباايتهع  لبأعلتون قيعتين د بيتين ستقد م عنوصل لوم  هيناو بام  ااكلللو، لب ا -2

 عللسيا .ج لنعو  عيون ب د  ذكللو تطايم لبقوعدة لبنها ا  لل لتعاو  سوبهلكا  لإل

دل ها  ه  لبأعل  لألصا    عاد إبياه لبعاتكلم بغالض  ل ا هكعو لا م لا   ّن لبتقد م

مت كلع   ععلل  لكلع   ز دلً  م لهاع  نفله، للا مو ثص  ه  لبأعلتين هقد قُدِّ

 لمنصاس .

ل عكن لبلد علينعو سأن نعيا  إبا  ماو  االب إبياه س اض لبنهاوة مان تأاا   عطاف  -3

 ّد: "لنهان نأاد لبأع  لبت    مه  بنو عل  لبأعا  لبتا  بناو مها ،  قاا  لسان ل

ها  لبكاو  جعلا  "مايا  بناو م طاها  علا  جعلا  بناو مايا ،  أعا  لبنها ااان 

عل  إجوزتنو، ل   عتن  لبللدّ من ذبك هيناو، للاا قاباك: مالرب سلجا ل قاو   ساال 

لق ااد ععاالل، هقااو   سااال جعلاا  هاا  ماياا  جاال ألنّنااو ن اات بلجاا ، لق ااد ععاالل 

 .4م طاه  علينو لبيلت ه  ماي  جل"

إب  لبّلد علينعو  ّن لإلعللب بّعو بم  ظنل ه  لبأع  خقط ثكعه  قا  لسان  لنليل -4

موبك: "ألّن مو بلأع  من لإلعاللب بّعاو بام  ظنال ها  لبلفاظ خاقط ثكعاه، لجالب 

. للال لبل ي خام ذكلل عن 5لبأعل  ذلب لبعه  للبت    مه  بنو مألى للثدل"

 .6لبلي   س  عل  لبفورخ  ه  ردّل عل  لألخفش كعو جوء عند

                                                             
 .225-224: 1لبنكت   1
 .144: 2شل  لبتلني    2
 .492مغن  لبلايب :   3
 .61ل نتصور:   4
 .144: 2شل  لبتلني    5
 .467: 1 شل  لبلي   6
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" س د لال لب لض نلى  ن نتوس  لبهد ي عن لبتلكيب "ععلل بقيتاه لز اد كلعتاه

 لنلى كيفك تنولبه لبدلرخان لبعهدثان.

هوبدكتار  ثعد محتور لبا رة، قد نوقش لبتلكيب لبلاوسم ها  مهولبتاه لبأاودة ها   

تلكيب درلخ  عن ماهي ل شتغو ، هأهلد لبتلكيب سهد ي مفص ، ر ى من خوبه  ّن لب

هيه قلم ثول  لبنهوة إصوثه سإيوه  ياعيل رلساط ثتا   قاا  نااب مان لبالسط لبلفظا  

سين جعل  ل شتغو  للبحال ملتندلً إب  ساجاد نظيلل من  خوبيب لب لب. هاي  لباوثي 

بنفله نعاذجوً من لبقلآن لبكل م، ل   لتطي  من خوباه لبعطوسقا  ساين لبتلكياب للآل ا ، 

والنجم والشجر يسلجدان، والسلماَو رفعهلا من خارة لبلثعن ه لض قللءتين آل وب 

هاكل  ّن لنو  قللءة ساوبله  ألسا  لبّلاعو  ماللعين ها  ذباك لب طاف  1ووضع الميزان

عل  لبأعل  لبصغلى   لأدلن  لجعل   لبلعوءن ره نو     اجد هينو يعيل   اد عل  

  لبصاادر  للباانأم للبلااأُل  لبعاتااد .  ّمااو سااوبله  هااو إشااكو  هينااو بعللعااوة لب طااف علاا

للب طف كعو  ظنل ه  لال لبصارة خليم. لبكّن لباوثي لرتض  بنفله مللكوً آخال ها  

لبلسط سين ج ةيوب لبتلكيب ه  لآل وب مالزلً  لعي  لبلسط لبع ناي سينناو لساين تلكياب 

ل شتغو . إبا   ن تاصا  إبا  نتيأا  مفودلاو  ن لبتلكياب لباالرد عان خاياا ه قلام، لماو 

 دّبه لبنهوة   نظيل به ل   قوب عليه.ع

 قا  لبدكتار لبا رة: ".. ز د قو  لععلل  كلمته" هتلها  ععالل علا  ل ستادلء،  

لت طف عل  لبأعل  ل خعي ، لبك  ن تللع  لب أ  هتقاا  "ز اد قاو  لععالل  كلمتاه" 

هتنصااب ل خاام علاا  ل شااتغو  لت طااف علاا  لبف لياا . للااال لبعثااو ، سصااارتيه، مثااو  

خياا ه: للختظنل لبنهوة منه  ّن لبله  للبنصب متلول ون هياه، ألنّاك ت طاف علا   ثاد 

ركن  لبع طاف عليه، لبكن خلعون مو لكتلف س ضنم قلم لال لبعثاو  لنااه إبا  خلا  

هياه عنااد لب طااف علاا  لبأعلاا  لبصااغلى ذباك  ّن جعلاا  "قااو " خااال لهاا  لبحااال يااعيل 

  لبع طاف لبع طاف عليه ه  لال لبضعيل، لبعاتد  لعند لب طف علينو  أب  ن  لور

للال غيل متهقم سوبعثو  لبابك  صلن لبنهوة لاال لبعثاو  س اد خاياا ه هأ لاال "ز اد قاو  

لععللً  كلمته من  جله" هأ لال ه  لبأعل  لبع طاه  يعيل لبعاتد  ... ل شاك  ن لاال 

شاتغو  لجعلا  لبحاال، لبت د    صلن لبعثو ، ههقم ناعوً من لبالسط ساوبلفظ ساين جعلا  ل 

لبكن لبلدل  لباي  أب لباهي عن جالسه لبصهين: ل  بنال لبعثو  نظاوةل ها   خاوبيانو 

لخوص  لبقلآن:  ي ل  نأد تلكيب ل شتغو  ملتاطاوً سعاو قالاه ساللسط بفظا : لبنهاتكم 

واللنجم والشلجر يسلجدان، والسلماَو رفعهلا إب  مو مثلال سه من كتوب هللا؛ قو  ت اوب : 

                                                             
 .7-6لبلثعن   1
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. قل ب عوم  لبقللء "للبلاعوء" سوبنصاب، لقل لاو  ساا لبلاعو  لثادل 1الميزانووضع 

سوبله  لقللءة لبنصب عندلم مللعوة بلأعل  لبف لي  لبصغلى " لأدلن" لمن لبالين 

 –ه  لبنصاب  – ن جعل  "للبلعوء ره نو" خوبي  من يعيل   اد عل  لبعاتد ، لمهو  

بحاال للهتقورلاو بلاللسط. إذلً قاللءة لبنصاب عطفنو عل  " لأدلن" بغللستنو عان جعلا  ل

بيس هينو مللعوة بلأعلا  لبف ليا  لبصاغلى، للبعلاوكل  لبلفظيا    تكفا  رلسطاوً. لقاللءة 

مللعوة بصدر لبأعلا  "للبانأم للبلاأل"  ي عطاف جعلا  "للبلاعوء  –عندلم  -لبله  

صااهين، ره ناو" علا  لبأعلا  لبكاالى "للبانأم للبلااأل  لاأدلن" للاال لب طاف خاليم 

لبكنه صهين ه  لبقللءتين م وً نصاوً لره وً، لعل  ذبك    كان لب طف مللعوة بأعل  

لخااعي  كااالى، ل  بأعلاا  ه لياا  صااغلى، لبكاان بلااللسط لبع ناااي سيننعااو لسااين تلكيااب 

ل شاتغو  لعناادلو نل اد  ن نتاينااه  أاب    نأتاا ئ لألمثلا  لجتاا لء. كعاو لااا شاأننم هاا  

 خا لبدكتار لبالزة  اين  ثل لبليوق للبع ن  لبكل  ه  لبالسط  . ثم2كثيل معو   للانه"

سين لآل وب معو  قاي لبصل  لبع نا   سيننعاو،  قاا  "سا  ن الض إبا  لبع نا  لبكلا  ها  

، علملله البيللان، 3الللرحمن، علللم القللرآن، خلللق اإلنسللانخاايوقه للآل ااوب، قااو  ت ااوب : 

والسلللماو رفعهلللا ووضلللع ، 5، واللللنجم والشلللجر يسلللجدان4الشلللمس والقملللر بحسلللبان

  6  للآل ا   2،3،4،5. لبلثعن ماتاد ، للبحاال مت ادد، لاا كا  مان لآل اوب  6الميزان

م طاهاا  علاا  جعلاا  لبحااال هناا  خااال كعااو عطفاات "للبلااعوء ره نااو" علينااو. ليااعيل 

لبعاتااد  "لباالثعن" لااولل هاا  جعلاا  "للبلااعوء ره نااو" لمقاادر هاا   للباانأم للبلااأل 

أمكن عطف لبف لي  للبلعوء "للبلعوء ره نو" علا  ل خاعي   لأدلن   ي  لأدلن به. ه

"للبنأم للبلأل  لأدلن" ألنّنعو ه  ملوق غلض للثد لا لإلخااور عان لبعاتاد  للاا 

لبلاب نفله ه  قللءة  س  لبلعو  سله  "لبلعوُء" لبيس مللعاوة بلصادر ها  لبلها  ل  

لاا هللا: هناا رها  لبلاعوء،  عأ  ه  لبنصب، لسللون ذبك  ّن لبفوع  م نً  ها  لآل تاين

للا ج   لبلأل للبنأم  لأدلن، هنا لبفوع  ه  لبع ن  لعل  لبهقيق ، لإن  خند ه   

لبلااأاد إباا  بفااظ "لبلااأل للباانأم" هوبصاال  لبع نا اا  سااين لآل تااين متهققاا ، لعطااف 

"للبلااعوء ره نااو" هاا  لبقااللءتين علاا  لبأعلاا  لبكااالى لثاادلو، لعطااف لبف لياا  علاا  

ل إذل تهققات لبصال  لبع نا ا " إبا   ن  تاصا  لبادكتار لباا رة إبا  قنوعتاه ل خعي  كثي

ثا  قلم مثو  خياا ه لعاد  لجااد نظيال بلعثاو  لبع اد ،  قاا : "لمان لناو نتهقام  ن 

                                                             
 .7-6لبلثعن   1
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 .6-2لبلثعن:   3
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مثاااو  خاااياا ه قلااام ثقاااوً، ل ن لبعثاااو  لبع اااد    نظيااال باااه، ل   قاااوب علياااه تلكياااب 

 ل شتغو ".

  د بي  كايلة هضوً عن  ّن صاوثاه لخاتطوب  ن لمو قوبه لبدكتار لبا رة هيه قيع 

  عنا   ن  اثم لبصل  سين ج ةيوب لآل وب سلللسط بفظي  لم نا   لخيوقي  إ   ن ذباك  

كلعتاه"   نوقش لبعثو  لبالرد عند خياا ه  ل لبعثاو  لباالرد عناد غيالل "ز اد قاو  لععالل

ً  سطل قاا  تالااف عنوصاال لبتلتيااب هاا  لبأعلاا  لب لسياا  ل ثللااو هاا   تهد ااد لبع ناا  لهقااو

ياون ثبع طيوب لبتقد م للبتاأخيل ل لعيتاه ها  لبأعلا  كعاو لنال ذباك عناد خاياا ه ل سا  

 لس ض لباوغيين كوبألجون .

 ّمو لباوثي لألخل لباي عن  س لض ماوثي سوب ل شتغو  لاا لبادكتار عاوطف  

 نعطاوً بتللكياب لاال لبعاهاي لمان ياعن تلاك 149هض  ماخ  هقد علض ماو  قاورب 

 لألنعوط مو نهن سصدد منوقلته ه  لال لبعلأب  هألرد لبتلكياين لبتوبيين:

 ععلل بقيته لز دو كلّعته -1

=  ماتد  + ه   + هوعا  + مف اا  ساه  ياعيل  + عطاف + ماتاد  + ه ا  + هوعا  + 

 مف ا  سه  يعيل .

 ععلل بقيته لز دلً كلعته -2

ف ا  مهاالف + ه ا  + =  ماتد  + ه   + هوع  + مف ا  سه  ياعيل  + مف اا  ساه ب

 هوع  + مف ا  سه  يعيل .

لس د لختقصوء بأعنلة رخوة  لب لب ذكل لباوثي  ّن لاا ن لبنعطاين لبتالكياين 

 1بم  لدل ه  تلك لبلخوة  خالًء كون ه  عصل ل ثتأوج  ل لمتدلدلً إب  لب صل لب اوخ 

ر لباا رة س اد  لب ّ  لباوثي س د لال ل ختقصاوء  لايل علا  تأكياد ماو ذلاب إبياه لبادكتا

 لجاد مث  لا ن لبنعطين ه  لبفصين من لبكو .

للباااي  ااادل بلاوثااي  ّن لبتلكيااب لبأعلاا   لاايل هاا  لب لسياا  لهاام عوقااوب سااين  

ماونيه تندف لال لب وقوب إب  إقوم  نلم تلكيا  جعل     هتاوج إبا  ماو  تععاه،  قاا  

 خوب لألبفاول لبتا   تاأبف منناو  لبدكتار عاد لبقودر لبعنيلي: "ل ن  هل  لبكو    عل 

لإنّعو سوعتاور مو سين لال لألبفول من عوقا  لماو تكاناه سفضا  تلاك لب وقا  مان لثادلب 

. لب اّ  لاال لبتلكياب  التاط سعاو ها  ذلان لبعاتكلم 2قوةع  لبالب   تهتوج إب  مو  تععناو"

                                                             
 : ،  نظاال بلأاادلل  لإلثصااوةي84-70سنااوء لبأعلاا  هاا  جعناالة رخااوة  لب االب هاا  ياااء علاام لبلغاا  لبهااد ي:   1

268-269. 
 .31نظللب ه  لبتللث لبلغاي لب لس :   2
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قنادَّ   ل  ّخال، ثين  ل د  ن   ال عّعو ه  نفله،  نطم سعو  ل د لهم مو  تلتاب ها  نفلاه 

للا مو بعهه لإلمو  لبألجاون  ل سالزل ها  سناوء نظل تاه لبنها ا   ل ماو   الف ساوبنظم، 

ِلام هلايس لألمال هياه كاابك، ألنّاك تقضا  ها  نظعناو آثاور لبع اون ،   قا : "ل ّماو نظام لبكن

تِّاُنو عل  ثلب تلتيب لبع ون  ه  لبنفس" لتُلن
. إذل هوبتلتيب عنصل  صي  بنطام لاال 1

ون ، لبّ لّه  ُ دّ  سالز لب نوصال لبتا  دلرب ثابناو لبأعلا  لب لسيا  سقلاعينو ل خاعي  لبع 

 للبف لي .

لمن  تتا   قال  علعوء لبللف لبصوبن لمن تا نم من لبعهادثين ها  سياون  لعيا   

لبتلتيااب لدلرل لبعهاااري هاا  تاجيااه لبتللكيااب  أااد ثااد ثنم عنااه مفصااوً؛ لبعااو كااون 

لإلطوباا  ر ى  ن  تاا لد سعااو ذكاال لبألجااون  عاان  لعياا   لباوثااي  لغااب هاا  لبا ااد عاان

 لبتلتيب   لبتقد م للبتأخيل  بلأعل ،  قا : "لا سوب كثيل لبفالةد، جم لبعهوخن، للخ  

لبتصلف، س يد لبغو  ،     ل   نْفتهل باك عان سد  ا ، ل فضا  ساك إبا  بطيفا ، ل  تا ل  

ظل هتأد  ن رلقك لبطف عند ، تلى ش للً  للقك ملع ه، ل لطف بد ك ماق ه، ثم تن

 ن قُدِّ  هيه ش ء، لُثّاِ  لبلفظ عن مكون إب  مكون"
. ثم  خاا لبألجاون   اّلاف مقابا  2

خياا ه "كأننم  قدّمان لباي سيونه  لم بنام، للام سايوناه  عنا " هوخاتفود مان لاال لب ااورة 

هالسط ذباك سااوب للّخ  لبكو  ثابنو ل ت  سنعوذج تطايقي  مالزلً خوبنو هكالة خاياا ه، 

ل ختفنو  لمو  قد  هياه ل خام ها  ل خاتفنو  لماو  قاد  هياه لبف ا  للبغالض لباد ب  بكا  

 تقد م.

لقد  خا لبدكتار خلي  ععو لل من لبع وصل ن سأهكور خياا ه لماو جاوء ساـه عااد  

لبقااولل، هاا  لبتقااد م للبتااأخيل هاناا  هكاالة لبتلتيااب عناادل لج لنااو عنصااللً ماان عنوصاال 

  لبأعل  لب لسي ، هوبأعل  عندل تهع  لإلخاور لبعهو د ه  سنيتنو لباليط  نها لبتها   ه

ز د قوةم، مهعد  كتب لبدرب. هإن قندّ  لبعتكلم مان  مننو، هإنّعو  كان لال لبتقد م بغلض 

 ل دل لبعتكلم لب ّ   لم تلك لألغاللض لب نو ا  للبتقاد م   ت نا  لب الب ستقد عاه،  قاا : 

ماان  ساالز عنوصاال لبتها اا  ل كثللااو لياااثوً، ألّن لبعااتكلم   عااد إباا  " ُ اادّ لبتلتيااب 

مارهيم ثقه لبتأخيل هيعو جوء عن لب الب هيقدماه،  ل إبا  ماو ثقاه لبتقاد م هيادخلل طلااوً 

إللنور تللكيب لبع ون  ه  لبنفس ... هوبتقد م للبتأخيل عند علعوةنو من لبلالف لبصاوبن 

 . 3علتاط ة ه  ذلن لبعتكلم..." كان ألمل  ت لم سوباني  لبدلخلي  لب

                                                             
 .49: د ة  لإلعأوز  1
 .106د ة  لإلعأوز:   2
 .89-88ه  نها لبلغ  لتللكيانو:   3
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ثم لّين لبدكتار ععو لل مو لرتضول مأعاع  من لآل وب قدّ  هينو لبفوع  بل نو    

للبتاكيد ختم سنو ماهي لبتلتيب،  قا : "... لس د لال لب لض نقتاس عاددلً مان لآل اوب 

ماو هيناو مان  لبقلآني  لبت  جوء هينو لبفوع  مقدموً علا  ه لاه، بينظال هيناو لبقاورئ ل تادسل

م ن  لبتاكيد، ه  قضو و    كان لبتاكيد هينو عل  لبهدث، هوبهدث قوةم للق     أاود  

هيه  ثد، لبكن لبأد  لبطا   كون ه  من  هادث لاال لبهادث  ل  قادر علياه، لباا قل ناو 

لبقاالآن ماالة  خاالى باجاادنو عااددلً كايااللً ماان لآل ااوب لبععوثلاا ، لبكاان تلتيانااو جااوء علاا  

قلل أآ  أذن 3 ،قلل للا يبلدا الخللق2 ،وللا يدعو إللى دار السلالم، 1ص لبعننج لأل

 .4لكم أم على للا تفترون

للباااي  ظناال بلاوثااي  نّااه  عكاان لبنظاال إباا  لبتللكيااب  ز ااد قااو  لععاالل كلعتااه  

ثاا    لععلل بقيته لز دو كلعته  ل  ععالل بقيتاه لز ادلً كلعتاه  سغاض لبنظال ععاو قيا 

 ن لجادلااو  كااود  كااان غياال م االلف هاا  مااو جااوء عنااد لب االب، ألن  عااد  لرلدلااو  ل

ا ماو لبنهاي  نعه إقوم  لبصنوع  لتاليف نظل   لب وم  هيعو جوء عند لب لب لقوب ل

   نظيل به.

 لب   لباوثي  لتند ه  تهلي  لبتلكيب: 

 ز د قو   إبا  تالياف ماو ذلاب إبياه نهاوة لبكاها  ها  جاالز تقاد م لبفوعا  علا   

للا خوف لق  سين لباصل ين للبكاهيين ثا  تقد م لبفوع  عل  ه لاه، بايس لناو  ه له؛

مأو  تفصيله. ألن لبهوج     تادعا إبياه لب لناو نأخاا س اض ل قتاوخاوب لبتا   عكان  ن 

نلتفيد مننو ه  تاجيه لبتلكيب لبلوسم.  قا  لألشعان : "ل   أاز تقاد م عأا  لبكلعا  

 د م لبفوع  م  سقوء هوعليته تعلكوً سقا  لب سّوء:عل  صدرلو ل جوز لبكاهيان تق

ةِيــــدلً  د ــدل  مو بلأعــوِ  مليُنــو لن  جنــد ً  نهِعْلــنن    ثن
5 

 6ل قا  لبكنغلللي: "لثقه  ن  ل  لبف   لقد  تقد  عليه" 

 1للباادكتار عاااد لبقااودر لبعنياالي 7لقااد  خااا كاا ٌّ ماان لباادكتار مناادي لبعح لماا  

 سل  نم. 2ععو لل للبدكتار خلي 

                                                             
 .95ه  نها لبلغ  لتللكيانو:   1
 .25لبتاس :   2
 .34لبتاس :   3
 .59لبتاس :   4
 .46: 2شل  لألشعان    5
 .560لبعاه  ه  لبنها لبكاه :   6
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 قا  لبدكتار لبعح لم : ".. قد  تقد  لبفوع  عل  لبف  ، نها: خوبد  نو  ماكاللً  

وإن أحللدم مللن المشللركين اسللتجارك لنهاا:  ز اادو  قااا     ععاالل"، لنهااا قابااه ت ااوب : 

 .3فأجره

هيكان ز د هوع  مقد  بل نو   للبتاكيد عل  عودة لب الب ها  تقاد م ماو ت نا  ساه،  

. لساال تكاان لاال 4 سا ثيون: "ألن لب لب عودتنو تقد م لأللم عندلو للبع تنا  ساه"  قا 

لبأعل  ه  نعط من  نعوط لبأعلا  لبف ليا  لبقوةعا  علا  لبتها ا  لبهوصا  سلااب عنصال 

 لبتلكيب بغلض  ل دل لبعتكلم هقدّ  لبفوع .

لبأعل  لبكاالى  مو تلكيب ععلل كلعته هقد ثكم لبنهوة س طفه عل  ز د قو  عل   

ودلً ظلو لختن ز د قو   سهكم لخعيتنو كعو  لى نهوة لباصلة. ل ظنل بلاوثي  نه قا و هيه ن

خاااي   إباا  م ناا  لبأعلاا  لتلكيانااو، هع ناا  لبأعلاا   ّن ععااللً ملتاطاا  سوبف اا  كلّاام علاا 

ن ثيي م  ، ل ّمولبعف ابي ، ألّن ععللً لا لبُعكلّم هو ثوج  إب  لبقا  سوخعيته عل  لبعاتد

 ه ا   لبتلكيب هيعكن  ن ن يد تلتياب عنوصاللو للبالسط ساين تللكياناو لهام لآلتا : كلّام

موضل  + توء لبفوع   صارة من صار لبفوع  عل  ليئا  لبضاعيل  + ععالل لبعف اا  

 كيد.سه + لبضعيل لبللج  عل  ععلل. عل  خاي  لبلسط لبضعيل لب وةد بع  د من لبتا

لبقا  معو جوء عند لبدكتار خليا  ععاو لل ها  تهليلاه لقد لختفود لباوثي ه  لال  

ه ه  تاجي  نعوط من تللكيب لبنثل لبالردة عند لب لب هولتم هينو لباوثي سوبع ن  لدلرل

لبتلكيااب هضااوً عاان عنوصاال  خاالى هاا  لبتلكيااب كوبضااعيل لب وةااد لتااأخيل لبفوعاا ، 

    بل نو امف اا  ساه مقاد للب ودلب لبلغا   عند لب لب ه  لبنطم.  قا : "... له  لبللس 

 للبتاكيد هنا مدكد سوبتقد م ثوني  سوبضعيل لب وةد عليه، لكال

  

 هللا  لن  كتب  خعس صلالب

  

 هوع   تاكيد مف ابي    توز 

 

  

                                                                                                                                                                                   
 .48نظللب ه  لبتللث لبلغاي:   1
 .96-94ه  نها لبلغ  لتللكيانو:   2

   : 6لبتاس. 
 .90-91ه  لبنها لب لس   قالعد لتطايم :   3
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ا   عناد س اض لبقاوةا ، للا  عناد ل مو ثلك  لبله  عل  كلع   خعُس  ه ودة بغ 

غيللم سوبنصاب، لب اّ  ها  لاال لب اودة لبلغا ا  ماو  اللل مهعاد سان علا  لبألجاون  مان 

لإلسنو  لبعلند إبيه، هإذل  سنم لبعتكلم ثص  بلنفس  بم بأنلنو، للبلااة لبهوصال  س اد لألبام 

ماياااب   قااى مان لبلااة لبهوصال  لستادلء، هاااكل هللا خعاس صالالب بيتنااه لبلاوم  إبا 

لبكو ، ثم  عود لبضعيل مدكدلً لمايناوً  ّن لبكلعا  لبعتقدما  مف اا  ساه. ل   عنا  مان لاال 

 .1لبتهلي  إ  قلل   لبقوعدة لباصل   لبت  تند عل   ّن لبظولل    دكد سوبعضعل"

ه  ل للمتاادلدلً بنااال لباال ي  عكاان  ن نضاام إبيااه تللكيااب  ععاالل بقيتااه لز ااد كلّعتاا

 لً كلعته  لنهللنو ه  ياةه. ععلل بقيته لز د

 ّمو مو ذكلل لبلي  من تللكيب عن لخم لبفوع  نها: ز دو يوربو ععللً لسكاللً  

  كلمته.

قام هياه ثهقد عع  هينو لخم لبفوعا  لهقاوً باجااد لبتناا ن للقااب لخام لبفوعا  خااللً معاو 

ن  عكاالبلااللط لبتاا  لشااتلطنو لبنهااوة ب علااه هأااوز لب طااف عليااه ثعااوً بااه علاا  لبف اا  ل

 تهلي  لبتللكيب لبت  جوء سنو عل  لبنها لبتوب :

 هتْ +   عمراً         و         بكراً        أكرمَ    +   ضار م    زيدم 

 

 قدممبتدأ       خبر       مفعو  به   عنصر ربط    مفعو  به   فعل + فاعل + ضمير مؤكد للمفعو  الم

 مقدم للعنايةمنصو     )العط (        

 والتوكيد      

 

 المسألة الحادية عشرة

 الخالف في العط  على الضمير المجرور بدون إعادة الجار

 

 قا  لبلي : "... للبثون  نها: موباك لز ادلً، لماو شاأنك سأ ا  لبضاعيل مكاون  

 لبظولل لبعأللر. قو  لبكاهيان  أااز ها  لبلا   لب طاف علا  لبضاعيل لبعأاللر ساو

، لذباك لبأور. للباصل ان  أّازلنه بلضللرة، ل ّمو ه  لبل   هيأّازلنه ستكلفإعودة 

 سإيعور ثلف لبأل م   نّه     ع  مقدرل بض فه.

                                                             
 .151لبعلوه  سين لبتنظيل لبنهاي للبتطايم لبلغاي:   1
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هقو  لبعصنف لننو: إنّه  ت يّن لبنصب نظللً إب  ب ل  لبتكلف ه  لب طف، لقاو   

 ، لألندبل   أاز لب طف عل  يا ف إن بام  قصاد لباند علا  لبعصاوثا ، للاا  لبا

 1ساوبأل ها  قاللءة ثعا ة.  1تسلاولون بله واألرحلامبارلدل ه  لبقالآن كقاباه ت اوب  

:522. 

 تضعن ند لبلي  خوهوً ها  لبعف اا  م اه للاا تلكياب:  موباك لز ادلً  لقاد  

لن لرتاط سنال لبتلكيب ملأب  سين نهوة لباصلة للبكاها  ثاا  لب طاف علا  لبضاعيل د

 لبحوف. إعودة ثلف لبأل. لإبيك تفصي  لال

 عث  تلكياو  موبك لز دلً  ل  ماو شاأنك لععاللً  نعطاوً مان  نعاوط لبعف اا  م اه،  

ثيي  قال لبنهاوة نصاب ل خام لجاساوً علا  لبع يا ، لب اّ  لبااي  لجاب لاال لبتاجياه  ّن 

لب طف معتن  عند لبنهوة عل  لبنعطين لبلوسقين. إيوه  إب  ذبك  ّن لبتلكيب  مو شاأنك 

وً سوب طف عل  لبلأن ألنّه بيس شل كوً لبم  لد لبأع  سيننعاو،  قاا  لععللً   صان ملال

خياا ه: "لاال ساوب مناه   ي لبعف اا  م اه   ضاعللن هياه لبف ا  لبقاان لبكاو  إذل ُثِعا  

 آخلل عل   ّلبه.

لذباك قابااك: موباك لز اادلً، لمااو شاأنك لععااللً. هإنّعاو ثااد لبكااو  لنناو: مااو شااأنُك  

  عل  لبكوف لبعضعلة هنا قاين، لإن ثعلته عل  لبلاأن لشأن ععلل. هإن ثعلت لبكو

بم  أ  ألّن لبلأن بيس  لتاس س اد هللا، إنّعو  لتااس ساه لبلجا  لبعضاعل ها  لبلاأن. هلّعاو 

كون ذبك قايهوً ثعلال عل  لبف  ، هقوبال: ماو شاأنك لز ادلً،  ي ماو شاأنك لتنولباك ز ادلً، 

قو  لبعلكين لبدلرم ه 
2: 

ــْا  ننْأـــــدل هعوبك للبتلدهد  ـــْت تِنومــ ُ سوبّلجو ِ   ثن  لقد غنصَّ

 :3لقو  

سُانــنهُ  ِد ب وقــ   لموبُكــم للبفنــْلطن   تنْقلن ــلن قنْد خلّته  ْدننـ  من  لن

ل دبك   ضوً عل  قاهه إذل ُثع  عل  لبلأن،  نّك إذل قلت: مو شأنك لمو عاد هللا،  

اْل و لماو ذل    اد،  لتااس س لبلَّاا م، ألنّاك تاالم  ّن لبلاأن لاا لبااي بم  كن كُهْلِن ماو جن

.  لإنّعو  لتاس شأن لبلج  سلأن ز دل

 .4لمن  رلد ذبك هنا ُمْلِغ و تور  بكو  لبنوب لباي  لام إب   هئدتنم" 

                                                             
 .1 لبنلوء:  1
 .66د الن ملكين لبدلرم :   2
 .365: 1، لبنكت 46: 2شل   ش ور لبنابيين   3
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لمو قوبه خياا ه ستقد ل تنولبك بنصب  ز د  هيه نظل، هكعو لا م لا   ّن لألص   

 لبكو  ملتقيعوً سدلننعو. عد  لبتقد ل للبتأل   مودل 

ل قااا  لساان   اايش مقتفيااوً  ثاال خااياا ه: "... ل مااو قااابنم: موبااك لز اادلً لمااو شااأنك  

لععلل" هنا نصب   ضوً، لإنّعو نصاال لنناو ألنّاه شال ك لبكاوف ها  لبع نا  ل   صان 

عطفه علينو ألّن لبكوف يعيل محفاض للب طف عل  لبضعيل لبعحفاض    صان إ  

هض لبم  أ  ره ه سوب طف عل  لبلأن، ألنّه بيس شل كوً بللأن ألنه بم  الد سإعودة لبحو

 ن  أعا  سيننعااو لإنّعااو لبعاللد مااو شااأنك لشاأن ععاالل لقااو  خاياا ه هااإْن  رلد ذبااك كااون 

ُمْلِغاا لً   ناا  إن  رلد مااو شااأنك لمااو شااأن ععاالل كااون خااوف لبعفنااا  ماان لبلفااظ هيكااان 

ل  ره ه ثع  لبكو  عل  لبع ن  لج   ماو شاأنك  لبعتكلم سه ملغ لً هلعو بم  أ  خفضه

لموبك سعن ب  مو تصن : هصور كأنّك قلت: مو صن ت لز دلً لب   لبنصب لننو ألنّاه قاد 

كون هيعو  عكان هياه لب طاف جاوة لً نهاا قاباك: ماو شاأن عااد هللا لز ادلً لماو ب  اد ل خاول 

ور للبهع  عل  لبع ن  هياه هصور لنو  زموً، للا من قاي   ثلن لبقايهين، ألّن لإليع

ي ف م  جالزل للب طف عل  لبعضعل لبعحفاض معتنا  هصاور لاال كعاو باا تقادمت 

صف  لبنكلة علينو من نها: "بعي  ماثلوً طلا " ألّن لبهاو  مان لبنكالة يا يف لتقاد م 

لبصف  عل  لبعاصاف معتن  ههع  عل  لبأوة  لإن كون ي يفوً كابك لننو، ل مو قا  

 لبلوعل:

ــْا ن ننْأـــــدل  هعوبك ـــْت تِنومــ ُ سوبلجو ِ   للبتلدهدن ثن  لقد غنصَّ

 . 1... للبلولد هيه نصب لبتلدد سإيعور ه   تقد لل: مو تصن  لتوسس لبتلدد"

ب   مو ذلاب إبياه لسان   ايش مان تقاد ل ماو تصان : هياه إلناور عوما   اجاه مان  

لبعنصااب، للاا محاوبفو بعاو جاوء خوبه لبتلكيب بتال ل لبهلك  لإلعللسي  عل  ل خام 

عن لب لب. هكعو لا م لا   ّن لب لس  نطم عل  خليقته سنال لبتلكيب لبم  در ه  خلدل 

مااو تصاان   ل مااو توسااس؛ ألّن لبهلكاا  لبظااوللة علاا  ل خاام كوناات بع ناا  لبع ياا  لباااي 

د ل  ضعلل لب لس  لعتعودلً عل  لبفنم لبالين بلتلكيب دلن ثوج  دلعي  إب  تأل   لتق

 ا د لبكو  عن مقصادل، للاا ماو تادعا إبياه لب لسيا  دلةعاوً ها   ّن ت وسيللاو تقاا  علا  

لبفناام للإل صااو  دلن تأل اا   ل تقااد ل عوماا   قااا  لبلياا : "لألصاا  عااد  لبتقااد ل سااو 

 .2يللرة ملأئ  إبيه"

ل قااا  لساان لبهوجااب ماااج لً مااو قااو ل لرلهضااوً هكاالة تقااد ل عوماا : "هااإْن صاان  

 لب  كقاباك: موب  ادل لععالل، لإن بام  صاّنِ لب طاف هوبنصاب لاا لباجاه، لب طف هنا 
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ل قااا : "لإن باام  أاا  لب طااف هيت ااين لبنصااب بت ااار لب طااف  1كقابااك: موبااك لز اادلً:"

هيأب لبلجاب إب  تقد ل مو    لتقيم مث : موبك لز دلً، لماو شاأنك لععالل ألّن لبع نا  

. لعلااّ  لألزلاالي عااد  2مااو تصاان : ههعاا  عليااه عنااد ت ااار لب طااف لباااي لااا لألصاا "

  لاال لب طاف إبا   نّاه لب طف ه  لبتلكيب لبلوسم لختنودلً إبا   ّن لبصانوع  تالهض مثا

 ليل عل  غللر من لرتض  تقد ل ه    ل لخم ه  م نول لثللهاه،  قاا : "... لجااب 

لبعف ااا  م ااه لذبااك نهااا موبااك لز اادلً...  متنااوب لب طااف هاا   موبااك لز اادلً  ماان جناا  

لبصاانوع ؛ ألنّااه    أاااز لب طااف علاا  لبضااعيل لبعأااللر للااا لبكااوف هاا  بااك إ  س ااد 

ل جااوز لبكلااوة  هيااه لبأاال قااو   3تحملللون وعليهللا وعلللى الفلللك  إعااودة لبأااور نهااا 

لبعاين ه  لبهالش  لسه  قا    عل  لب طف س  عل  إيعور لبأور بتقد  ذكلل لهيه 

نظل ألّن لبأور ها  لألمال لب او  لبعطالد إذل ثااف زل  ععلاه، هاإن قلات كاون  ناغا   ن 

ين ب د  تقد  ه    ل لخم هيه م ن   عتن  موبك لز دلً كعو لمتن  لال بك ل سو  عل  لبصه

لبف ااا  لثللهاااه، قلااات:   لشاااتع  موباااك لز ااادلً علااا  ماااو  لاااتد طلااااه بلف ااا  للاااا ماااو 

 4ل ختفنومي  لإلنكور   قدرلل عوموً س دلو بلدة طلانو بلف   للبتقد ل مو كون بك لز ادلً"

لااب إبيااه ل  ثوجاا  إباا  إعااودة تكااللر مااو قلنااول عاان خااياا ه للساان   اايش ردلً علاا  مااو ذ

 لألزللي.

لقد لرتاط سقابنم لب طف خوفو سين نهاوة لباصالة للبكاها  ثاا  لب طاف علا   

 لبضعيل لبعأللر لإعودة ثلف لبأل. لإبيك تفصي  لبحوف ه  ذبك.

ذلااب خااياا ه لثلااد كاياال ماان لبنهااوة إباا   نّااه    أاااز لب طااف علاا  لبضااعيل  

قااان  ن  لاالكه لبعظناال عوماا  لبعأااللر دلن إعااودة لبحااوهض،  قااا  خااياا ه: "لمعااو  

لبعضااعل لبعأااللر، لذبااك قابااك: ماالرب سااك لز ااد، للااال  سااا  لععاالل، كللااال  ن 

 لل  لبعظنل مضعللً دلخوً هيعو قاله؛ ألّن لال لب وم  لبدلخل  هيعاو قالناو جع ات  نناو 

   اتكلم سنااو إ  م تعادة علاا  مااو قالناو، ل ننااو ساد  ماان لبلفااظ ساوبتنا ن، هصااورب عناادلم 

. ل قا  لسن لبلللج: "ل  5عن ب  لبتنا ن هلعو ي فت عندلم كللال  ن  تا الو ل خم"س

 .6 أاز عطف لبظولل عل  لبعكن  لبعفاض نها: ملرب سه لععلل"

 لمعو لختد  سه لباصل ان لآلت : 
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إّن لبضعيل لبعأللر شايه سوبتنا ن، هو   طف عليه كعو     طف عل  لبتناا ن،  -1

 لااال لب وماا  لبدلخلاا  هيعااو قالنااو جع اات  نّنااو    ااتكلم سنااو إ   قااا  خااياا ه: "ألنّ 

م تعاادة علاا  مااو قالنااو، ل نّنااو سااد  ماان لبلفااظ سااوبتنا ن، هصااورب عناادلم سعن باا  

لبتنا ن، هلّعو ي فت عندلم كللال  ن  تا الو ل خم، لبم  أا    ضاوً  ن  تا الاو 

 ه: "للااا  ّن لبضااعيل ، ل قااا  لإلمااو   هياا  ساان ثعاا ة مقتفيااوً  ثاال خااياا1إ ااول"

لبعأللر عل  ثلف للثد، هأشاه لبتنا ن هكعو    أااز لب طاف علا  لبتناا ن   

 .2 أاز لب طف عليه، للبأوم  سيننعو لا  ّن كّ  للثد مننعو عل  ثلف للثد"

إّن لبأور للبعأللر سعن با  لبلا ء لبالثاد، هاإن ُعِطاف علا  لبضاعيل لبعأاللر  -2

 طف عل  لبهلف، لذبك معتن ،  قاا  لألنااوري: دلن إعودة ثلف لبأل هكأّن لب

"ل مااو لباصاال ان هااوثتأال سااأن قااوبال: إنعااو قلنااو إنّااه    أاااز، لذبااك ألّن لبأااور 

للبعأللر سعن ب  ش ءل للثد، هإذل عطفت عل  لبضعيل لبعأللر، للبضعيل إذل 

 .3كون مأللرل لتص  سوبأور لبم  نفص  عنه"

" وً عن لبتنا ن ه  نها "غوما " ل "غوماك ّن لبضعيل لبعأللر قد  ه ه عاي -3

 هكعو ذكلنو  ن لبتنا ن     طف عليه لمو ثّ  مهله مثله.

اّن بكا   -4  ّن لبع طاف للبع طاف عليه    أاز عطف  ثدلعو عل  لآلخال إ  صن

للثااد مننعااو  ْن  هااّ  مهاا َّ لآلخاال، هااو نقااا  ماالرب س  ااد ل  ل  : ماالرب سااك 

،  قا  لسن   يش: "بّعا و صاّن ماّل ز اد ل نات صاّن مالرب  نات لز اد، لبّعاو لز دل

صن كلعات ز ادلً ل نات صاّن كلعتاك لز ادلً، لبعاو لمتنا  مالرب س  ادل ل   لمتنا  

ملرب سك لز د؛ ألن لبع طاف للبع طاف علياه شال كون    صان ها   ثادلعو 

إ  مو صّن ه  لآلخل هلعاو بام  كان بلعحفااض ياعيل منفصا   صان عطفاه علا  

 .4طف لبظولل عليه"لبظولل بم  صن ع

لذلب لبكاهيان إب   نّه  أاز لب طف عل  لبضعيل لبعأللر دلن إعودة ثلف لبأال، 

كعو  – 1للألندبل  8للسن موبك 7لقطلب 6للألخفش 5لمعن نهو نهالم  انس سن ثايب
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ل سا ثيون. لقد لعتعد لبكاهيان لبلعوب  رتضوء مو ذلاال إبيه، هاكللل  –ذكل لبلي  

  نّه قد لرد ه  لبقلآن لبكل م لكو  لب لب ش للً لنثللً.

ها   2واتقلوا للا الللي تسلاولون بله واألرحلام  هقد جوء ه  لبقالآن قاباه ت اوب   

 3والمسلجد الحلرام وصلدم علن سلبيل للا وُكْفلرم بلهقللءة ثعا ة لب  اوب لقاباه ت اوب  

لكن الراسخون في العللم ملنهم والمؤمنلون يؤمنلون بملا أنلز  إليلك وملا لقابه ت وب  

 .4والمقيمين الصالة كأنز  من قبل

ساوبأل  5لجوء ه  قاباه صال  هللا علياه لخالم: "إنعاو ماثلكم للبينااد للبنصاورى" 

. ل ّماو لبلااللد 6ه"عطفوً عل  لبضعيل لس ض كو  لب لب قابنم: "مو هينو غيُلل لهلخِ 

 :7لبل ل   هقد جوءب كثيلة بعث  مو ذلب إبيه لبكاهيان لمننو

و سِكن للأل ّوِ  ِمن عنأن   ـوهوبيا  قّلْستن تنْنأانــو لتنْلتُِعننــ  بِ هوْذلــْب هعن

 ثيي عطف لأل و  عل  لبضعيل ه  سك.

 :8لقا  لآلخل 

 قِ نُ نْيِم ذي لبلَّــالِء لبُعهـلِ ل س    لنوّ خأْبــِت ساي لبأعوجمن عنْنُنــمُ 

 ثيي عطف  س  ن يم عل  لبضعيل ه  عننم.

 :9لقا  لآلخل 

دنب رن ْاردِ   با كون ب  لُزلنْيــلل ثنوبـُي لن  من لبهعــوِ  عدلنـو شـّل من

 ثيي عطف زليل عل  لبضعيل ه .

لقد ردّ لباصل ان قللءة ثعا ة لخّلجالاو تحل أاوب تتفام لقالعادلم، إياوه   

 ب  ذبك هقد طن نُال ه  لبقللءة لصوثانو.إ
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 قا  لبعالد: "لمن  جوز من غيللم ه ل  قان كوبضللرة، للبقالآن إنّعاو  هعا   

للاال معاو    أااز  الللي تسلاولون بله واألرحلامعل   شلف لبعاللب، لقال  ثعا ة 

 "، ، ل قا  لب جوج: "لبقللءة لبأيدة نصب "لألرثاو1عندنو إ   ن  ضطل إبيه لبلوعل"

لبع ن : للتقال  ن تقط الو، هأّماو لبأال ها  "لألرثاو " هحطاأ ها  لب لسيا ،    أااز إ  

 .2ه  ليطللر ش ل"

ل قاااا  لبألجاااون : "ل ّماااو قاااللءة ثعااا ة  تلاااوءبان ساااه للألرثاااو   هقاااد ُردّب،  

ل جع ال عل   نّنو غيل متاجن ، لإنّعو لبصهين لبنصب عل  ثاف لبعضوف إبيه كأنّه: 

 .3هللا لباي تلوءبان سه لقط  لألرثو "للتقال 

لتاّخ  لب محللي قوةو: لقلئ ل"لألرثو " سوبهلكوب لباثوث، هوبنصاب علا   

ر، لجنااين: إّمااو علاا : للتقااال هللا للألرثااو ،  ل  ن   طااف علاا  مهاا  لبأااور للبعأاالل

، كقابك: ملرب س  ادل لععالل، ل نصالل قاللءة لسان ملا اد: "تلاوءبان ساه لسوألرثاو "

ل عل  عطف لبظولل عل  لبعضعل، لبايس سلاد د، ألّن لبضاعيل لبعتصا  متصا  للبأ

ماه كوخعه، للبأور للبعأللر كل ء للثد، هكونو ه  قابك: ملرب سه لز د، للاال غو

، شد د ل تصو ، هلّعو لشتد ل تصو  بتكلرل  شاه لب طاف علا  س اض لبكلعا  ، هلام لز دل

".  أ ، للجب تكل ل لب وم ، كقابك: "ملرب سه ، للاال غوماه لغاو  ز ادل     لس  دل

" بّعو بم  قا ل تصو  ؛ ألنّه تلى إب  صه  قابك "ر  تك لز دلً، ل"ملرب س  د لععللل

 بم  تكلر، لقد تُعّهِ ن بصه  لال لبقللءة عل  تقد ل لبأور لنظيللو.

 4*هعو سِكن للأل و  ِمن عنأِب*

قااللءة لبلاا ي  لبعتااالتلة، ب اّ  لباصال ين غياال مهقاين ها  لبحااللج علا  لاال لب 

هكعو لا م لا   ّن لبقللءة خن  متا ا    تحاوبف؛ ألنّناو متصال  لبلاند سلخاا  هللا صال  

هللا عليه لخلم. لب لا   شايل ساا ض ل قتاوخاوب إبا  ردّ ماو قوباه لباصال ان لتأ ياد لاال 

قات لبقللءة لصوثانو.  قا  لسن لبأ ري: "ك  قاللءة للهقات لب لسيا  لباا ساجاه، للله

 ثد لبعصوثف لب ثعوني  لبا لثتعاو ً، لصاّن خاندلو هنا  لبقاللءة لبصاهيه ،    أااز 

، ل قااا  لبقلطااا : "... ألنّااه إذل ثاتاات لبقااللءة سااوبتالتل عاان 5ردّلااو، ل   هاا ه إنكورلااو"

، لتاخ   سا ثيون قوةو: "... لثع ة 6لبنا  صل  هللا عليه لخلم هنا لبفصين   لبقاين"
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 خا لبقلآن عن خليعون سن منللن لألععش، لثعادلن سان  عاين، لمهعاد  ري  هللا عنه

سن عاد لبلثعن سان  سا  بيلا ، لج فال لسان مهعاد لبصاودق، لبام  قال  ثعا ة ثلهاوً مان 

، لكون ثع ة صوبهوً لرعوً ثقا  ها  لبهاد ي، للاا مان لبطاقا  لبثوبثا ،  كتوب هللا إ  سأثلل

للة خن ، ل ّ  لبناوب خان  موةا ، لعالض لبد خن  ثعونين، ل ثكم لبقللءة، لبه خعس ع

عليه لبقلآن من نظللةه جعوع ، مننم خفيون لبثاري، للبهلن سن صوبن، لمان تومياال 

جعوع ، مننم إمو  لبكاه  ه  لبقللءة للب لسي   سا لبهلن لبكلاوة ، لقاو  لبثااري ل ساا 

تاصا   ساا إبا   ن   1ثنيف  ل هي  سن آد : غلب ثع ة لبنوب عل  لبقالآن للبفاللةض"

ثيون إب  نتيأ  تد د لبنصااص لبعتاالتلة،  قاا : "لبلانو مت ااد ن سقاا  نهاوة لباصالة 

ل  غيااللم معاان خاااوبفنم، هكاام ثكااام ثااات سنقااا  لبكاااهيين مااان كااو  لب ااالب باام  نقلاااه 

 .2لباصل ان، لكم ثكم ثات سنق  لباصل ين  لم  نقله لبكاهيان"

عل  لبضللرة لإّمو عل  تقد ل ثلف لقد تأل  لباصل ان لألسيوب لبل ل   إّمو  

 قلم  قا  لألناوري: "ل مو قا  لبلوعل:

 هوذلْب هنعو سِكن للأل وِ  من عأبِ 

 .3هو ثأ  هيه، ألنه مأللر عل  لبقلم،   سوب طف عل  لبكوف"

ل قا   سا لباقوء: "ل ّمو لألسيوب هعننو مو    ثات ه  لبللل  ، لمو  ثات مننو هنا  

 .4كن إعودة لبأور م ه"شوذ، لس ضنو  ع

للباي  ظنل بلاوثي  ن ماو قوباه لباصال ان هياه نظال، ل عكان لبالدّ علاينم لهام  

 لآلت :

 ثاول  لباصال ان لبلأااء إباا  لبتقاد ل ثاين ر لل  ن لنااو  للل قلام معاو  اادخ  -1

 لبتللكيب ه  لبتكلف للبتأل   دلن ثوج  ملأئ  إبيه.

ب كاهيااان   تقااا  كااّ  تااأل ولإلطااللد للبكثاالة هاا  لبلاااللد لبتاا  جااوء سنااو ب -2

 لباصل ين، إذل إّن س ض لألسيوب لبالردة   تهع  عل  م ن  لبقلم.

لرلد مثاا  لااال لبتللكيااب  لب طااف  علاا  لبضااعيل لبعأااللر" هاا   علاا  نااد  -3

سيااون  علهتااه لب لسياا ،  أ اا  لبقوعاادة لاا  لبتاا  تحضاا  بااابك، لعلينااو  ن ند ااد 

ياون  صالن بلتكاللر لناو  قاا : "لبلانو لبقللءة   نلهضنو، لب ّ  ماو قوباه  ساا ث
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مت اااد ن سقااا  نهااوة لباصاالة ل  غيااللم معاان خااوبفنم، هكاام ثكاام ثااات سنقاا  

لبكاهيين من كو  لب لب بم  نقله لباصل ان، لكم ثكم ثات سنق  لباصال ين بام 

، ل   لنه لبقاورئ لبكال م ها  ثوجا  إبا   ن  ذكال لبصال  ساين 1 نقله لبكاهيان"

لبتللكيااب لبااالردة عنااد لب االب شاا للً لنثااللً لتأ يااد كاا  مننعااو لبقاالآن لبكاال م ل

 بآلخل.

ان، للباي  ظنل بلاوثي س د لب لض لبلوسم  نّه  عيا  إبا  ماو ذلاب إبياه لبكاهيا

ل لب ّ  لبلاللد من مصودرلو لألصالي  قالآن لخان  لشا ل لنثال عالسيين  د اد مثا  لاا

ثوجااا  إبااا  تكلاااف لتأل ااا  لبظاااوللة لبتااا  تلاااأ  بل لسيااا  هااا  لمتااا لج تللكياناااو دلن 

بلنصاص لبالياه . لب لّا   خاتم سعاو ذلاب إبياه لباوثاي شال ف لبنأاور ثاين ر ى  ن 

  ثوجا  للبتوثم سين  ج لء لبتللكيب ه  تاجيه لبكااهيين  عثا  تللسطاوً ساين لبتللكياب 

وباه قإب  تكلف لبنصاص كعو ذلب إبيه لباصل ان،  قا : "للبل ي ه  لال لبعلأب  ماو 

للً من جالز لب طف عل  لبضعيل لبعأللر من غيل تكللر لبأور بارلدل كثي لبكاهيان

 ه  بلون لب لب، ل  ثوج  سنو إب  تأل   لبنصااص لإخللجناو عان لولللاو كعاو ه ا 

 لباصل ان، ل كان تللسط لبكلعوب ه  قا  لبلوعل:

 

 ........... 2 ر هــال لباــود منــكم لدسياكــم

   هوعلي  

 توز    توز      

 رسط     مف ابي   

 تحصيد        

سق   ن نليل إب  لب وق  ساين تلكياا  موباك لز ادلً لماو شاأنك لععاللً لتلكياب لب طاف 

 .واألرحام تساولون بهلباي ذكلل لسن   يش للألندبل  ملتندلً إب  قللءة ثع ة 

 ااب للباااي  ظناال  ّن لب وقاا  سااين لبتللكيااب محتلفاا ، ألن جعلاا  لبعف ااا  م ااه تل

عوماا   لبااالل للبهلكاا  لإلعللسياا  دلرلً لومااوً هاا  لبتاجيااه لبااد ب  بلتلكيااب هضااوً عاان

 لبحوف لباي لختند إبيه لبكاهيان ه  تاجيه تلكيب لبع ي .
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لبكل م تقا  س طف مو س دلو عل   مو للل لب طف، هكعو لا م للف عند لبقورئ 

مو قالنو م  إلنور ثلك  لبله   ل لبنصاب  ل لبأال  ل لبأا   سهلاب لبع طااف علياه، 

لب لّ   شيل إب  مو ذلب إبيه لسن   يش لغيلل من لبنهاوة ها  لبتفل ام ساين م نا  لباالل 

 ه  لبتللكيب لبلاوسق ،  قاا  لسان   ايش: "لباالل لبتا  بل طاف تاجاب ل شاتلل ، لبايس

كابك لبالل لبت  سع ن  م  ألننو تاجب لبعصاوثا  هاإذل عطفات ساوبالل شايئوً علا  شا ء 

دخ  ه  م نول ل  تاجب سين لبع طاف للبع طاف علياه موسلا  لمقورنا  كقاباك قاو  

ز د لععلل هليس  ثدلعو موسلاوً بآلخال ل  مصاوثاوً باه لإذل قلات ماو صان ت ل ساو ، 

سلغت هيعو ه لته له   ساك: لإذل قلات: لخاتاى لبعاوء  هإنعو تل د مو صن ت م   سيك ل  ن

 . 1للبحلا  لموزبت  خيل للبني   فنم منه لبعصوثا  للبعقورن "
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 المسألة الثانية عشرة

 الخالف في تعدد الحا 

 

 ن  أا ء بلا ء للثاد  ثاال   – قا  لبلي : "لجاّاز لبأعناار، للاا لبهاّم  

ثلاالً ثومضاوً،  ل غيال متضاودة، كقاباه  متحوبف  متضودة كونات، نهاا: لشاتل ت لبلّماون

كعو تأيئون ه  خال لبعاتاد ، لمنا  س ضانم ذباك   1منها ملووما مدحورا خرجْ ات وب  

ه  لبهو ، متضودة كونت  ل  ، قيوخوً عل  لب مون للبعكون هأ   نها: "مدثارل" ثو ً 

 من يعيل "ماءلمو"، للختنكل مثله ه  لبعتضودة هعن نو مطلقوً.

ل  لجه بلقيوب، لذبك ألن لقااب لبف ا  ها  زماونين ل مكاونين محتلفاين مهاو ،  

نها: جللت خلفك  موّمك، ليلست لبياا   ماس، سلا ، باا عطفات  ثادلعو علا  لآلخال 

ااو ن جوز، بد بته عل  تكللر لبف  ، نها: جللات خلفاك ل موماك، لكاال  أااز إن بام  ت

إماو لقت لبظنل، ل موماك لخاط لبادلر، للبعكونون  ل لب مونون، نها: جللت خلفك  مس 

 ن ها   ل سعتضاودّ  مللووما ملدحوراتقيّد لبهدث سقيد ن محتلفين، كعاو ها  قاباه ت اوب  

ته مهلَّاين غيال معتا جين، كعاو ها : لشاتل ته  سايض  خااد،  ل معتا جين كعاو ها  لشاتل 

 .12: 2ثلالً ثومضوً هو سأب سه". 

هأعنار لبنهوة  أي لن ت دد لبهو ،  هك  ند لبلي  خوهوً ثا  ت دد لبهو   

 لمن  لبت دد س ض لبنهوة، لإبيك تفصي  ذبك.

بم  ند خياا ه عل  ت دد لبهاو  لبكناه  جاوز ت ادد لبحاال نهاا قاباك: لاال ثلااو  

 :2ثومض، لب ّ  ه  لختلنودل سقا  لبلوعل

ـْن  ُك ذل سـّتِ هنال ستِّـــــ   مقيــظو مصيِّف ملــــــت   من

سأالز ت دد لبهو  عندل.  قا : "قو : خع نو معن  للي لال لبل ل من لب لب مو  ل ل 

  له ه:
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ّتل هنال ستِّــــ  ـْن  ـُك ذل سـن  1مقيــظو مصيِّف ملـــــت "  من

 مو  سا لب اوب لبعالد هقد  جاوز ت ادد لبهاو  ست ادد صاوثانو،  قاا : "لمان كاو   

دلً رلكااوً موشايوً، إذل كاون  ثادلعو رلكااوً لب لب: ر  ت ز دلً ُمْص دل منهادرل، لر  ات ز ا

 .2للآلخل موشيوً، ل ثدكعو مص دل للآلخل منهدرلً"

لقد تطلق لبنهوة إب  ماياب ت دد لبهو  دلن صوثانو، هفّص  لبنهوة لبهاد ي  

 ثا  ذبك، لب لّ  آخا س ض ل قتاوخوب معو جوء عندلم.

ثد ثو ن هصوعدلً، ألن لبهو   قا  لسن   يش: "للعلم  نّه قد  كان بإلنلون لبال 

خااال للبعاتااد  قااد  كااان بااه خاااللن هصااوعدلً هتقااا  لااال ز ااد للقفااوً يااوثكوً متهاادثوً، ل  

 أاز ذبك إن تضودب لألثال  نها: لال ز اد قوةعاوً قوعادلً كعاو    أااز مثا : لاال ز ادو 

لااك مان قوةمو قوعدو، هاإن  ردب  ن تلااك مان لبهاوبين ثاو ً للثادة جاوز كعاو  أااز  ن ت

لبحال ن خالل للثدلً هتقا  لال لبط و  ثلالً ثومضوً كأنّك  ردب لال لبط و  م ل هلاكت 

، ل قا  لسن موبك: "قد تقد   ن 3من لبهوبين م ن  كعو تقا  ه  لبحال لال ثلا ثومض"

بلهو  شانو سوبحال لشانوً سوبن ت، هكعو جوز  ن  كاان بلعاتاد  لبالثاد للبعن ااب لبالثاد 

وعدلً لن تون هصوعدلً، هكابك  أااز  ن  كاان بوخام لبالثاد ثاو ن هصاوعدلً خاللن هص

هيقو : جوء ز د رلكاوً مفورقاوً عاومللً مصاوثاوً ععاللً، كعاو  قاو  ها  لإلخااور ز ادو رلكاب 

مفورق عومللً مصوثب ععللً. له  لبن ت ملرب سلجا  رلكاب مفاورق ز ادلً مصاوثبل 

 – كاان جعلا  لخاتع ال ثاو ً مان هوعا   اأتينم  ، ل قا  لسن للو : "... للا  ن4ععللً"

ههاو   وهلم يلعبلونمثلنعو ه  قابك "مو بق  لب  اد ن ععالل رلكااوً إ  ياوثكوً" ل ماو 

: ثاو  مان هوعا  " ل ااان" للاال مان 5والهيةمن هوع  لختع ال هوبهو ن متدلخلتون، 

 .6لبتدلخ "لبتدلخ    ضوً،  ل من هوع   لختع ال  هيكان من لبت دد   من 

 لب ّ  لباي ده  لبنهوة إب  لبقا  ست دد لبهو  لآلت : 

رسطنم سين لبهو  للبحاال، هنام  اللن  ّن لبهاو  ها   صالنو خاال، هعاو  أااز هياه  -1

، ل قااا  لساان 7 أاااز هاا  لبهااو ،  قااا  لساان   اايش: "ألننااو هاا  لبع ناا  خااال ثااون"

موبك: "قد تقد  لبتنايه علا   ّن لبهاو  خاال ها  لبع نا ، ل ن صاوثاه محاال عناه، 
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ههاام لبهااو   ن  ااد  علاا  نفااس مااو  ااد  عليااه صااوثاه كحااال لبعاتااد  سوبنلااا  إباا  

 .1لبعاتد "

لعتعودلم عل  تاجيه س ض لآل وب لبقلآني  ها  يااء ت ادد لبهاو ، لإبياك س اض  -2

لللَّ لكللم مللا وراو ذلكللم أن تبتغللوا بااه ت ااوب  لبنصاااص لبااالردة عااننم هاا  قا وأح 

،  قا   سا ثيون: "للنتصب مهصانين ثاو ، 2بأموالكم محصنين غير مسافحين

 .3غيل ملوههين ثو  مدكدة، ألن لإلثصون    أوم  لبلفو "

بللالمعروف محصللنات غيللر مسللافحات وال  أجللورهنوآتللوهُنَّ لهاا  قابااه ت ااوب : 

سان  سا  طوباب: "مهصانوب" ثاو  مان لبناوء للبناان ها  ،  قا  مكا  4متخلات أخدان

، ل قاا  لبلاعين لبهلاا : "قاباه 5مننن، لكال غيل ملوههوب لكال ل  متحالب  خادلن"

 .6"مهصنوب غيل ملوههوب" ثو ن من مف ا  هإتالن"

 قا   7منها ملووما مدحورا اخرجْ له  مو لختلند سه لبلي  من قابه ت وب   

، ل قا   سا ثيون: "للنتصب مدثارل عل   نّه ثاو  8لب كالي: "للا لمو س دل ثو ن"

، ل قا  لبلعين لبهلا : "ماءلمو مدثارل" ثو ن مان هوعا  9ثوني  عل  من جّاز ذبك"

. ل قاا  لألباخا : "لنصااه علا  10 خلج" عند من  أي  ت دد لبهو  بااي ثاو  للثاد"

 .11رل"لبهو ، لكال قابه ت وب  مدثا

قيوخنم عل   ّن لبحال  ت ادد بعاتاد  للثاد كاال تكاان لبهاو  مت اددة بصاوثب ثاو   -3

 .12للثدة، للا مو ذلب إبيه لسن موبك

 مو لبعون ان بعأ ء لبهو  لبعت ددة ههأتنم كعاو نقا  لبليا : قيوخانم ذباك علا  

 لبف   لعد  لقاعه عل  زمونين  ل مكونين محتلفين، ل عكن  ن نضيف إبا  ماو ذكال ماو
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جوء عند لسن موبك ل س  ثيون هقد لّياهو لبقاا  ها  ذباك  قاا  لسان موباك: "لزعام لسان 

عصفار  ّن ه و للثدلً    نصب  كثل من ثو  للثد بصوثب للثد قيوخوً عل  لبظلف 

لقو : كعو    قو  قعت  ا  لبحعيس  ا  لبأع  ،    قو  جوء يوثكوً مللعوً. للختثن  

ضي  نها: ز د رلكاوً  ثلن مناه موشايوً. قاو : هأاوز لاال كعاو لبهو  لبعنصاس  سأه   لبتف

جوز ه  لبظلف ز د لبيا   هض  منه غدلً، لز د خلفك  خلب منه  مومك. ثم قو : لصن 

ذبك ه   ه   لبتفضي ؛ ألنّه قو  مقاو  ه لاين.    تالى  ّن م نا  قاباك ز اد لبياا   هضا  

 .1منه غدلً: ز د    د هضله غدلً"

مو جوء عند  سن عصفار نلى  ن نلج  إب  مو قوبه من كتاه،  قاا   قا  لبلدّ عل 

لسان عصافار: "إ   ن  كاان  ه ا  لبتا  بلعفويال ، هإنّناو ت عا  ها  لالهين مان لب مااون 

للبعكون، له  ثوبين من ذي ثو  للثدة، نها قابك:  نت  ا  لبأع    ثلن قوةعاوً مناك 

و  جوز ذبك ه  كا  عوما  نهاا قاباك:  ا  لبحعيس قوعدلً، هإْن كون لبهو ن من ذلي ث

 .2بق  ععلل ز دلً ُمْص دلً ُمْنهدرل، إذل كون لبوق  مص دل للبُعْلق  منهدرلً"

 ل عكن لبلدّ عل  لسن عصفار عل  لبنها لبتوب :

إّن مو قوبه لسن عصفار ثين ذكل  ّن ه وً للثدلً    نصب  كثال مان ثاو  مالدلد  -1

ن لبأعلاا  ل خااعي  نهااا قااابنم: لااال مهعااد سعاان  جااوز ماان لبنهااوة مأاا ء لبهااو  ماا

منطلقوً، لز دو  سا  عطاهوً، للبعلأب  لبالل   ه  قابنم "لال سلللً  طياب رطااوً" 

علاا  تاجيااه  سلااللً، رطاااوً  علاا   صاان لألقااال  علاا  لبهوبياا   قااا  لساان طابااان 

: "لعل  لبهو  ه   صن لبقابين لعليه خياا ه؛ ألّن لبع نا  علياه، هاإّن لبدملق 

 3لبعحال إنّعو  ُفنّضلُهُ عل  نفله سوعتاور ثوب  من  ثالبه"

إّن قيااوب عوماا  ياا يف كااوبظلف علاا  عوماا  قاااي كوبف اا  كعااو ذلااب إبيااه لساان  -2

هكم عصفار    لتقيم ألن لبف   كعو لا م لاا   قااى لب الما  تقاد   ل تاأخل، هاا

  للا ه قاته  عكن  ن ت دد  ثال  صوثاه، إيوه  إب  قيوخه عل   ه   لبتفضي 

 لألص  من لبف  ، هو ثوج  تدعا إبا  تقا ا  لبفالب علا  لألصا  كعاو لاا م لاا 

 عند لبنهوة.

دّ ماو ذلاب إبياه لسان عصافار، لب اّ  لباوثاي  لاتفيد معاو جاوء  -3 ْن رن إّن ِمْن لبنهوة من

عندلم ثت   قاى مو ذلب إبيه،  قا  لسن موباك: "قلات تنظيال لسان عصافار جاوء 
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ت  ا  لبحعيس  ا  لبأع      ليام سفضاله، ل   قاا  مان ز دو يوثكوً مللعوً سقع

مثله، ألن لقاب قيو  للثد ه   اا  لبحعايس ل اا  لبأع ا  مهاو ، للقااب مأا ء 

للثد ه  ثو  يهك لثو  إخللب غيل مهو . لإنّعو نظيل قعت  ا  لبحعيس  ا  

لبأع   جوء ز د يوثكوً سوكياوً، ألن لقااب مأا ء للثاد ثاو  ياهك لثاو  سكاوء 

 .1و . كعو  ن قيو  للثد ه   ا  لبحعيس ل ا  لبأع   مهو "مه

 مو  سا ثيون هقد نلاب لبعنا  ألسا  علا  لبفورخا   قاا : "إذل لتهاد عوما  لبهاو  

لذل لبهاو  لت ادّدب لا  نهاا: جاوء ز اد ملالعوً ياوثكوً، هفا  كاننعاو ثاوبين خاوف، 

مان لألثاال  لبتا   لذلب لبفورخ  لجعوع  إب   نّاه    أااز  ن  قضا  لب وما  لبالثاد

باي ثو  للثدة  ز د من ثو  للثادة ل أ لاان ها  نهاا ذباك لبعثاو   ن  كاان ياوثكوً 

، ل كفا  ماو قلناو هيعاو مضا  2صف  مللعوً،  ل ثو ً من لبضعيل لبعلاتكن ها  ملالعوً"

 ردّلً عل  لال لبقا  لبعنلاب بلفورخ .

ء عناااد لبااااوثثين للخاااتكعو ً بعتوس ااا  ملاااأب  ت ااادد لبهاااو  نااالى  ن نااااكل ماااو جاااو 

ة إ عاون لبعهدثين بنلى نظالتنم هيناو. لب لّا   شايل إبا  ماو لجدتاه عناد لباوثثا  لبادكتار

ب الب للبكيون ، هقد لعتعدب ه  ر  نو عل  جالز ت دد لبهو  إب  ماو جاوء خاعوعوً عان 

لقاين، ه  عصار ل ثتأوج لبلغاي هضوً عن  لعي  ت دد لبهو  ل ثلل لبنفل  علا  لبعت

تلكيب ر  نو يعن درلختنو بحطب لب صل لألماي، بايون  لعي  لب  ودة  ف  لبلقد جوء 

 فا   للبد ب ، تقا : "لمن ذبك مو لرد ه  خطا  قطلي سن هأوءة عل  مناال لألزلرقا 

 قاد ذلاات ذ  لبدنيو متهدثوً عن لبلوسقين معن بغتنم لبعني    لرلن ل   ا لرلن، ثلعاوء

 نااال م... هأوءللااو ثفااوة عااللةً هُااللدى، غياال  ن ط يااغوننم، لجنااوُء قااد موتاات  ثقااودل

 للدىهسأععوبنم إب  لبهيوة لبدلةع ، إب  خلاد لألسد"... لقابه "جورلو ثفوة عللة 

 ل ص  لبأعل  لبتابيدي: 

 جوءللو = ه   + هوع   يعيل  + مف ا  سه 

ل لهظ  ّن لبف    جوء  قد  ت دى سالته كعو ها  لاال لبأعلا ، لقاد  ت ادى سهالف  

جاال" كقابنااو جااوء إبيااه" للبثااون  لااا لألشااي ، ل ااادل  ن ت د تااه سغياال  إباا   إن  ااو  عاان 

لبعاأباف بغاالض هاا  لبع نا ، هااإذل كااون غالض لبعااتكلم ل نتنااوء بلغو ا  لخاات ع  ثاالف 

ها  لبغو ا  للبتغلغا  هيناو لخات ع  جاوء مت د ا  لبأل "إب "،  مو إذل كون غليه لباباج 

سالتنو، لل   د  عل  لباباج للإل غو  ها  لألرض مان لباالزج. غيال  ّن لبحطياب لإن 

كون   نيه  مال خاللجنم مان لاولل لألرض، للنطاالةنم ها  سوطنناو إ   ّن لأللام عنادل 
                                                             

 .349: 2شل  لبتلني    1
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نم، هكونات ثاو  ثوبنم للم  غودرلن لبدنيو س خلهنو لز نتنو لبتا  طوبعاو شاغلتنم لسنالت

 لبفوع  م ر   إذ جوءللو   سغيل ع  لز ن ، س  دلن  ق  متوب لبدنيو للا لبنَّْ     

 جوءرلو ثفوة = ه   + هوع   يعيل + مفنا  سه + ثو 

 

ثم  رلد لبعتكلم  ن  هلد ثو ً  خلى هااق ثاوبنم لأللبا ، دلن كلاوء،  ّي كلاوء  

فن   جوءللو ثفوةً عللةً =  وةنممنعو كون زليدلً، هأوءللو عللة هاق ثن

 

 ه   + هوع  يعيل + مف ا  سه + ثو  + ثو .  

 

لاا  لثاام  رلد لبعااتكلم  ن  اااين ثااو ً ثوبثاا  تلاالطت علاا  لبفوعاا ، هاااق خااوسقتينو 

 لب  ب  لل نفللد عن لنيس  ل رهيم، بعحلاق خلم لجتعوعيوً سطا ه

 جوءرللو ثفوةً علةً هُللدى =  

  + مف ا  سه + ثو  + ثو  + ثو  ه   + هوع   يعيل

 

 

لكااون  عكاان بلحطيااب  ن  لاات ع  لب طااف سااين لألثااال  إ   نّااه  خااقط لباالللسط  

 .1بيّللب لبتتوس ، هيدثل  كثل ه  لبعتلقين"

من جالز ت دد لبهو  للا مو عاّال  للباي  ادل بلاوثي  ّن مو ذلب إبيه لبأعنار 

، لب له  لتند ه  مو ذلب إبيه سوآلت :  عنه لبلي  سأنّه لبهمه

لبقيع  لبتلكياي  بت دد لبهوبين ه  لبتلكيب ههين نقا  جوء ز د مللعوً غيال ماو  -1

نقا  جوء ز دو مللعوً يوثكوً، لب ّ  من لبعنوخب بلعقو   ن ناكل مو قوبه لبنهوة 

ان  لبأعل   قوسلنو ز ودة ه  لبع ن "  قا  لسن   يش: "للبهو  "بك  ز ودة ه  م

. ساا  إّن مان لبنهااوة مان ج ا   لعياا  لبهاو  هاا  لبتلكياب    عكاان 2ز اودة هوةادة"

                                                             
-141لب  ودة سين لبتلكيب للبد ب  ه  خطب لب صل لألماي، ه  ياء لبنظل   لبتابيد   لبتها لي  لب لسي :   1

142. 
  .57: 2شل  لبعفص    2
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ل خااتغنوء عننااو، ل   ااتم لبكااو  إ ّ سنااو  قااا  لساان  ساا  لبلسياا : "لقااد تكااان  ااتم 

ً لبكو  سنو، للختد  سقا  عدي: إنّعو لبعيت من   يش كئي  .او

لقو :    تلى  ن كئياوً ثو  من لبضعيل لباي ه    ايش، لباا  خاقطت كئيااوً بام 

 .1 كن كوموً، ل  تّم إ  سه،    تلى  نّك با قلت: إنعو لبعيت من   يش بكون خلفوً"

مو ذلب إبيه جعنار لبنهوة    عكن خلقه طوبعو   دته لبنصاص لبعتاالتلة مان  -2

ش لل لنثلل    حلج عليه مو بم تكان لناو  ثوجا  لبقلآن لبكل م لكو  لب لب 

تاادعا إباا  ذبااك هضااوً عاان  ّن لبقيااوب لبنهاااي  أياا  ذبااك هوبهااو  مهعااا  هاا  

لبع ناا  علاا  لبحااال للبحااال  ت اادد هعااو ُثِعاا  عليااه  أخااا  ثكومااه للااا مااو قوبااه 

 صهوب  صا  لبنها، لب ّ  لباوثي  حاتم ماو لرتضا  مان ر ي سعاو ذكالل  ساا 

ذبك قوةوً " أاز بل وم   ن   ع  ه  ثاوبين بااي ثاو  للثاد،  ثيون هقد  لين

لإب  لال  ذلب ألن لبف   لبصودر من هوع ،  ل لبالق  سعف ا   لتهي  لقاعه 

 .2ه  زمونين  ل مكونين، ل مو لبهو ب هو  لتهي  قيومنو ساي ثو  للثدة"

                                                             
  213كعل  لبايت  كوخفوً سوبه قلي  لبلجو   نظل لبتاطئ : ت. 
 .514: 1لباليط   1
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191 

 

 المسألة الثالثة عشرة

 الخالف في مجيو الحا  معرفة

 

لبلي : "ل رخلنو لب لل " لال مثو  بت ل ف صوثب لبهو  ه  لبظاولل،  قا   

 لنقااا  لبهااو  لبع لهاا  لااولللً: إمااو مصاادر، لإّمااو غياال مصاادر، للبعصاادر إّمااو م االف

ثاد ، سوبو  نها،  رخلنو لب لل ،  ل م ّلف سوإليوه  نها:  ه لاه جناد  لطوقتاك، لل

مايااع  مايا  لبنكاللب،  ي  لرج  عاادل علا  سدةاه ... قاو  خاياا ه: إنّناو م اورف

بعصااودر لم تلكاا  لمأتناادلً لمطيقااوً، لمنفاالدلً، لعوةاادلً، ،... لقااو   سااا علاا : إّن لااال 

ه  ، ل ه لمنصاس  عل   نّنو مف ا ب مطلق  بلهو  لبعقدرة قالنو،  رخلنو م تلك  لب لل

غيلل  مأتندلً جند ، ... لمالب لبكاهيين  ن لنتصوب "لثدل" عل  لبظلهي   ي:   م 

  لاا هنا ه  لبع ن  يد "م او" ها  قاباك: جاوءلل م اوً، لكعاو  ّن ها  "م او" خوهاوً، لا

-17: 2منتصب عل  لبهو ،  ي مأتع ين،  ل علا  لبظالف،  ي ها  زماون للثاد، ... 

20. 

؛ إذ  جع  نهوة لباصلة للبكاه  عل  من  مأ ء ه  لبهو  لبع له لختلف لبنهوة 

 .1لباغدلد ان ل انسلبهو  م له  سينعو  جوز ذبك 

 لتفصي  ذبك عل  لبنها لبتوب : 

من لبع لا   ن لبهو  تأت  ه  غوبانو نكلة، نها: ذلب مهعدو مللعوً، لبكنّنو قاد  

ل قلاام مهعااد سااوهلل جنااد   عونااه، بااال تااأل  لبنهااوة،  ،تااأت  م لهاا  نهااا : جااوء ز ااد لثاادل

ا  خياا ه "للال مو جوء سصل ان لكاهيان، مو جوء م له   ل ثكعال عليه سوبلالذ،  ق

 :2منه ه  لألبف للبو  لذبك قابك:  رخلنو لب لل ، قو  بايد سن رسي  

خو ِ   لـودْ هأرخلننو لب لل ن لبم  ناُ    لبم  ُْلفْم عل  ننغنِد لبدِّ

 كأنه قو : لعتللكوً. 

 .3لبيس كّ  لبعصودر ه  لال لباوب  دخله لألبف للبو " 

وً م لها ، لذباك قاباك: طلاتاه جناد ، كأنّاه قاو : ل قا  "لال مو جاوء مناه مضاوه 

 لجتنودلً، لكابك طلاته طوقتك.

                                                             
 .63: 1شل  لسن عقي    1
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 .1لبيس ك  مصدر  ضوف، كعو  نّه بيس ك  مصدر تدخله لألبف للبو " 

لمعن لقتف   ثل خياا ه لبفورخ  للسن جن  للبألجون  للسن   ايش للسان موباك  

ها  لبهاو  قادر كاأّن خاوةوً خاأبه  لغيللم،  قا  لبألجون  "لعلم  نّه بعو لشتلط لبتنكيل

عان قااابنم: طلاتااه جنااد ، لرجاا  عااادل علا  سدةااه ل رخاالنو لب االل ، هقااو : إّن جنااد  

م له  سوإليوه ، لكال عادل، للب لل  م لف سوألبف هقد لق ت لبع له  ماق  لبهو  ، 

ر هأجوب سأن لبكو  بيس عل  لوللل ل ّن لال لألشيوء سوألبف مهعاب  علا   نّناو مصاود

 ه و  مضعلة، هإذل قلت: طلاته جند ، هكأنّاك قلات: طلاتاه تأتناد سعن با  قاباه: تأتناد 

لجتنود ، عل   ن تكان تأتند جعل  من لبف ا  ها  مايا  لبهاو ، كعاو تقاا : ماّل ز اد 

 للب هيألي مألى قابك: مللعوً. هكابك طلاته تأتند سعن ب  قابك طلاته مأتندلً إ  

 .2يوً عليه، كعو تقا : إنعو  نت خيللً، تل د: تليل خيللً" نّه  يعل لج   لبعصدر دب

لبتقاد ل للبتأل اا  ثتاا   لجاا   للبعياا  إباا ل اادل هاا  مااو قوبااه لبألجاون  لبتكلااف  

نا قا  هلبعصدر إب  لبعف ابي  لبعطلق  س د  ن  دت  به سف  ل مضورب  كان لا لبهو ، 

  ل لبااي بام  كان   الف عاوموً     تعل  لطاي ا  لبلغا  لبتا  نطام سناو لب لسا  لبلاليق 

م  كان بام عاا ً، سا  نطام بغو ا  ها  نفلاه مثّلناو ماو بفاظ ساه ههاين قاو :  رخالنو لب الل  

أاأ إبا  مهتوجوً  ن  قا   رخلنو ت تل  لب لل   ل م تلك  س  لاال د ب لبنهااي لبااي  ل

 تكلف لبتقد ل للبتأل   للبكو     هتوج ذبك.

ء لبهو  م له ،  ّن لبهو  عندلم خال ثون ها  للباي ج   لبنهوة  لهضان مأ  

 ن  كان نكلة لبال رهض لبنها ان كثياللً مان لبلااللد لبتا  جاوء   سُدَّ لبع ن ، للبحال 

هينو لبهو  م له  لتألبالو سنكلة،  قا  لسن لبلاللج: "   تكاان لبهاو  إ  نكالة؛ ألنّناو 

ختهقت لبهو   ن تكان نكلة؛ ألنّناو عو ل، ل قا  لسن   يش "إنّ 3ز ودة ه  لبحال للبفوةدة"

ه  لبع ن  خال ثونل    تالى  ن قاباك جاوء ز اد رلكااوً قاد تضاعن لإلخااور سعأا ء ز اد 

 .4لركاسه ه  ثو  مأيئه ل ص  لبحال  ن  كان نكلة، ألننو ملتفودة"

مو قوبه لبنهوة سأّن لبهو  كوبحال   ساد  ن تكاان نكالة قاا     لاتقيم؛ ألن لبحاال  

لألص  هيه كعو  ند لبنهوة   ن  كان نكلة إ   نّاه قاد  اأت  م لها ، هتكاان باه  لإن كون

، لسعاو 5ذللك الكتلا  ال ريلب فيلهقيع  د بي     هققنو لبحال لبنكلة، لمنه قابه ت اوب  

 ن لبحال لا لبأ ء لبعتم لبفوةدة للا ركن رةيس ه  لإلخنود ه  لبأعل  ل خعي  قد  أت  

                                                             
 .373: 1: لبكتوب  1
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م لهاا  كعااو ذكلنااو خااوسقوً، كااابك بلهااو  غاالض د باا     ااتم لبع ناا  إ  ساااكللو هاا  

لبتلكيااب لبأعلاا ،  قااا  لسااان  ساا  لبلسياا  "لجااوء س اااض لبعتااأخل ن للعتاالض قاااا  

 س د تعو  لبكو ، لقو : لال بيس سوز ، قد تكاان س اد تعاو  لبنها ين : لبهو    تكان إ 

 :1لبكو  لقد تكان  تم لبكو  سنو، للختدّ  سقا  عديّ 

 إنعو لبعيُت من   يش كئياوً 

لقو :    تلى  ّن كئياوً ثو  من لبضعيل لباي ه    ايش، لباا  خاقطت كنئيااوً بام  

 . 2لت: إنعو لبعيت من   يش بكون ُخْلفوً" كن كوموً، ل  تّم إ  سه،    تلى  نّك با ق

لقد تأّل  لبنها ان مو جوء من لبهو  م له  إّمو سوبقا  س  ودة لألبف للباو  كعاو  

ه   رخلنو لب لل ،  قا  خياا ه "لزعم لبحلي  رثعه هللا  نّنم  دخلال لألبف للبو  ه  

، ل قااا  لبعاالد "هأّمااو 3لاال لبهاللف لتكلعااال ساه علا  نياا  ماو   تدخلااه لألباف للباو "

لألل  هإنّعو لنتصب عل  لبهو  لهيه لألبف للبو ؛ ألنّه غيل م ناد هأل و مألى خوةل 

 .4لب للةد"

 ّمو قابنم س  ودة لألبف للبو  هفيه ثوج  إلعودة لبنظل؛ ألن لبقا  س  اودة لألباف  

  جوءب م له  ه  للبو   فقد لبهو  لبع له  درج  من د بتنو، هتلتاي سابك لبهو  لبت

كو  لب لب  م  تلك لبت  جوءب ه  نطقنم لبلليق  نكلة، هضوً عن  ن ز ودة لألبف بم 

ت ند ه  لألخعوء، كابك لب  ودة   تدع  إ  سدبي ،  قا  لسن  س  لبلسيا  " ّماو مان ذلاب 

تُدّع  إب  ز ودة لألبف للبو  للختد  سقابنم " رخلنو لب لل ، ... هغوبط؛ ألن لب  ودة   

، لقد زععاال  ّن لاال مصاودر لبيلات  ثاال ً للبهاو  إنعاو 5إ  سدبي     هتع  لبتأل  "

بف   لبعهالف، لقد ذلب إب  ذبك لبفورخ ،  قا  "لإنعو لبهو  لبف   لباي لق ت لال ل

لبعصودر ه  ماي ه، هوبتقاد ل: طلاتاه تأتناد ل رخالنو ت تال ، هادّ  جناد ، للب الل  

 .6هوبف   لا لبهو  ه  لبهقيق  للال لألبفول دلب  عليه" عل  تأتند لت تل ،

تفتقال إبا  لبادبي ، هضاوً ععاو هيناو مان  هيه دعاةنقا  إّن مو ذلب إبيه لبفورخ   

تكلف لبتأل  . لمن لبع لا   ن لبنهوة  للن  نّه مت   مكن ثع  لبكاو  علا  لجاه خاوةغ 

لبال هاا  لااال لباااوب  لثاادل  هااا  لمعااو تااأ مقاا   لب  من ثعله عل  لبتقد ل للبتأل  .

قابنم: جوء ز د لثدل، هقيا : لا  مف اا  مطلام، لقيا : سا  لا  لالف لقيا : مصادر 

 سهاف لب للةد ثو .  
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 قا  لبلياط  "لها  لثادل" مااللب: قاو  خاياا ه للبحليا : لاا لخام مايااب  

... كأنّه قو : ل هودلً، ل"ل هودلً" ماي  ماثدلً" مان لبعت ادي  لبهو  لبعايابلبعصدر 

مصادر ساو ثااف، لقاو   إنّاه لقيا :كوألُخّاة. لقو  آخللن: إنّه مصدر بم  لفظ به سف   

 .1 انس لللو : إنّه منصاب لنتصوب لبظلف هيألي مألى عندل"

كلاف تقاد ل للباي نعي  إب  لألخا سه  ن  لثدل  ثو  دلن ثوج  إبا  تأل ا   ل ت 

ننااو لبعصاادر لبعهااالف ه لااه ، ألّن د باا  كلعاا   لثاادل ، ثااين نقااا : جااوء ز ااد لثاادل هإ

 نقصد  نه جوء  منفلدلً  لبم نقصد  ن ندكد مأيئه. 

؛ ألن لألص  ه  لبظللف  ن تقدر سفا  هفيه تكلّف"لثدل" للف   ّمو لبقا  سأنّ  

 ل   لتهلن لنو تقد ل ه .

ثو ً م له  جوء لبقاُ  قّضنم سقضيضنم، لملرب لمعو جوء عن لب لب قابنم:  

سنم ثوثتننم.  قا   سا ثيون: "ل مو ملرب سنم ثوثتنم إب  لب للة هلغ : لبهأاوز نصاب 

لااال لبهااو ، .......... ل مااو قّضاانم سقضيضاانم ههكاا  خااياا ه هيااه لإلتاااوب بعااو قالااه علاا  

  .2لبتاكيد للبنصب عل  لبهو "

لبعلأب  لا مو ذلب إبيه لباغدلد ان ل اانس إذ جاّازلل للباي نعي  إبيه ه  لال   

ذبك مقتصل ن عل  لبلعوب،  قا   سا ثيون "لماالب لبأعناار لشاتللط تنكيال لبهاو ، 

، ل قاا  لبلاياط  3ل جوز  انس للباغدلد ان  ن  أت  م لها  نهاا: جاوء ز اد لبللكاب"

علا  لبحاال لعلا  ماو "لجّاز  انس للباغدلد ان ت ل فنو نها: جوء ز د لبللكاب قيوخاوً 

. للبلعوب مصدر من مصودر لألصا  لبنها ا  لبتا   دخاا مناه هصاين 4خع  من ذبك"

لبكو  ش للً لنثاللً،  قاا  لبلاياط  "للعنا  ساه ماو ثاات ها  كاو  مان  اثام سفصاوثته 

هلع  كو  هللا ت وب  للاا لبقالآن لكاو  ناياه صال  هللا علياه لخالم لكاو  لب الب قاا  

لس دل إب   ن هلدب لألبلن  سكثلة لبعابد ن، نظعاوً لنثاللً عان ملالم  ل س ثته له  زمنه 

. لبّعاو كاون لبلغا اان للبنهاوة قاد 5كوهل هنال ثوث   نالب   سد ه  كا  منناو مان لبثاااب"

لثقال سعو قوبه لبلللة لبثقوة، هكون نقلنم عن لب الب لبفصاهوء شا للً لنثاللً مايا  لبثقا  

باال كاون لبلاعوب  ،نهاا علا  ماو جع اال مان ساالدي لب البلبا  ذبك مو  قومال صل  لب

للا  ص  من  صا  لبنها   ضد مأ ء لبهاو  م لها  كعاو ذكال لباغادلد ان ل اانس، 
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هنام  قالب إبا  طاي اا  لبلغا  دلن ثوجا  إباا  تأل ا   ل تقاد ل، لبااا نظال إبياه لبنها ااان 

 ل رهاض  ل لباصال ان للبكاهياان قيوخاوً علا  ماو جاوء علا  بلاون لب الب دلن تأل ا  

ثكم سوبلالذ؛  ختقو  سوب من  سالب لبع ن  ل ختاعب كثيللً من لآل وب لبقلآني  لبتا  

، لماو جاوء ها  بلاون لب الب مان 1جهلد أيملانهمجوء هيناو لبهاو  م لها  كقاباه ت اوب  

 عاورلب هينو لبهو  م له  سوبلفظ نفله دلن ثوج  إب  تقد ل  ل تأل  .
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 المسألة الرابعة عشرة

 الخالف في تقديم الحا  على صاحبها النكرة

 

 :1 قا  لبلي : "ل ّمو لختلنودلم بتقد م لبهو  عل  صوثانو لبعنكل سقابه 

 عفــول ك ه  خهــمن ملتد ـــم  بعيَّــ  ماثلوً طلــ و قــــد مو 

ن ماهو  لتقيم، عند من شلط لتهود عوم  لبهاو  لصاوثانو؛ إ ّ علا  ماالب لألخفاش، 

ه، هيلا   لرتفوب "ز د" ه  نها: ه  لبادلر ز ادو علا   نّاه هوعا ، ل ّماو عناد خاياا تأا   

 كان لبضعيل ه : "بعيّ " ذل لبهو .

، إذ   ماون ، جاّاز   لمن جّاز لختوف لب وما  ها  لبهاو  لصاوثانو، للاا لبهامه

 كان "بعيَّ " عوموً ه  لبهو ، لكان "طل " ذل ثو ، م  لرتفوعه سو تادلء.

 : لوّ جوز  ن  كان م ن  ل ستادلء، علا  ماالب خاياا ه،  ي  ن "طلا " هإن قي 

 ملتف  سو ستدلء، لا لب وم  ه  لبهو    ضوً، هيتهد عوم  لبهو  لصوثانو.

قلت: بيس لبع ن  عل   ّن ل ستدلء سلفظ "طل " بإلخنود إبيه، مقيَّد سكانه ماثلوً،  

 .24-23: 2هكيف   ع  ه  لبهو  مو بيس مقيَّدلً سه:. 

 نوقش لبلي  ه  لال لبند ملأب  تقد م لبهو  عل  صوثانو لبنكلة، للبحاوف  

 ه  ذبك. لإبيك تفصي  لبعلأب :

ذلااب خااياا ه إباا   نّااه إذل تقاادمت لبهااو  لبنكاالة علاا  صااوثانو لبنكاالة  أاااز  ن  

تاجه ه  سوب لبهو  خلي  ل بتاوب سوبصف .  قاا  خاياا ه: "لاال ساوب ماو  نتصاب ألنّاه 

، لهيناو قوةعاوً قاي ن  ن  اصف سعو س دل ل ان  عل  مو قالاه. لذباك قاباك لاال قوةعاوً رجا و

اف لبّصاف  سو خام لقنااُن  ن تقاا : هيناو قاوةمو، هتضا  لبصاف   . بّعاو بام  أا   ن تاصن رج و

ماي  ل خم، كعو قان ملرب سقوةم ل تون  قاوةم، ج لات لبقاوةم ثاو ً لكاون لبعانا ه علا  

،   عل  لبصف ، لبكو  لألل  مو س  دل. لبا ثُلن  ن تقا : هينو قوةم بأوز هينو قوةم رج و

لبكنه كأنّه بّعو قو  هينو قوةم، قي  به من لا: لمو لا: هقو : رج   ل عاد هللا. لقد  أاز 

عل  ي فه. لُثِع  لاال لبنصاب علا  جاالز هيناو رجا  قوةعاوً، لصاور ثاين  ُّخال لجاه 

 :2لبّلم لبكو  هللرلً من لبقان. قو  ذل 
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لِب  ه  لبقنننـو ُمْلتن  تنْهــتن لب نان تْــنو لب ُيُـان لبأـإذرُ    ً ِظللن  ِلاإءو  عورن

 لقو  لآلخل: 

ِلْعتـ دِ ُشهابو لإْن تنْلتْلِنـدي لب نْينن تنلْ   ـهلسوبِأْلـم ِمنّـ  سنيِّنوً بـا عن  نن

 :1لقو  كثيلو  

 بنعيَّ  ُمْاثلـوً طل ُ 

 .2ه  لبل ل ل ق ه مو  كان ه  لبكو " للال كو و  كثل مو  كان 

ل قا  لألعلم متوس وً خياا ه: "لبنصب عل  لبهو  جوة  هلّعو  قُدِّ  صاورب لبهاو   

ل قااا  هاا   سيااوب  3 زما  ألنّااه قااد تُقاادّ  علاا  صااوثانو ل   قاد  لبن اات علاا  لبعن اااب"

هاو  مان ل "نصاب ماثلاوً علا  لب 4لبل ل: "... لنصب سنيّنو علا  لبهاو  مان شاأاب"

. ل قا  لسن   يش م لوً ذبك: "هإن قدمت صف  لبنكلة نصاتنو عل  لبهو  لذبك 5طل "

 متنااوب جااالز تقااد م لبصااف  علاا  لبعاصاااف ألّن لبصااف  تأاالي مأاالى لبصاال  هاا  

لإل ضو  هو  أاز تقد عنو عل  لبعاصاف كعو    أااز تقاد م لبصال  علا  لبعاصاا  

لبهو  لثع  لبنصب عل  جالز جوء رج  ياوثكوً لإذل بم  أ  تقد عنو صف  عد  إب  

لصااور ثااين قُاادِّ  لجااه لبكااو  ل لااعيه لبنها ااان  ثلاان لبقايهااين لذبااك  ّن لبهااو  ماان 

 لبنكلة قاين لتقد م لبصف  عل  لبعاصاف  قان قو  لبلوعل:

 ِلاوءو  عورتــنو لب يـان لبأـإذرُ   لتهــت لب الب  ه  لبقنـو ملتنِظلَّ ً 

بناو  ظل  هلعو قد  لبصف  نصانو عل  لبهاو  لشالط ذباك  ن تكاان لبنكالة رلد لاوء ملت

صف  تألي علينو ل أاز نصب لبصف  عل  لبهو  للب وم  ها  لبهاو  شا ء متقاد  ثام 

تقد  لبصف  بغلض   لض ههينئا تنصب عل  لبهاو ، ل أاب ذباك  متناوب سقوةاه علا  

 لبصف  م  لبتقد ؛ ل مو مو  نلدل من قا  لبلوعل:

ماثلوً طل  قد م*هوبايت بكثيِّل لعأ ل*عفاول كا ه  خاهم ملاتد م*. للبلاولد هياه  *ب  ة

ل ااج  لسان لبهوجاب ذباك قاوةوً: "هاإن  6تقد م ماثش عل  لبطل  لنصااه علا  لبهاو "

كااون صااوثانو نكاالة لجااب تقااد عنو، ألنّنااو بااا  تاات متااأخلة  بتالاات سوبصااف ، هقاادمت 
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 كااان تقااد م صااوثب لبهااو  سعلاااف، لبكااّن ". ل اااكل لساان موبااك  ن لألصاا   ن 1بتتعياا 

لبهااو  قااد تقااد  نكاالة لتأ اا  لاا  لبعلاااف لباااي    قااا  بصااوثانو لبتقااد   قااا :"لمن 

ملاغوب ج   صوثب لبهو  نكلة تقد  لبهو  كقابك: لال قوةعوً رج . قو  خاياا ه س اد 

قوةم هتضا  تعثيله سنال لبعثو :  بّعو بم  أ   ن تاصف لبصف    خم لقان  ن تقا  هينو 

لبصف  ماي  ل خم كعو قان ملرب سقوةمل ل تون  قوةم، ج لات لبقاوةم ثاو ً لكاون لبعانا  

عل  لبكو  لألل  مو س دل. ثم قو : لثع  لال عل  جالز هينو رج  قوةعاوً، لصاور ثاين 

ل لجه لبكو  هللرلً من لبقان. ل نلد باي لبلم :   ُّخِ

 اوءو  عورتــنو لب يـان لبأـإذرُ لِ   لتهــت لب الب  ه  لبقنـو ملتظل ً 

 ل نلد بغيلل: 

ِلعتِـــه  شهابو لإْن تلتلنـدي لب ين تنْلندِ   لسوبألـم منـ  سنيِّنوً با عن

 ل نلد غيل خياا ه: 

و ب   ةِ  و  ن ن ننْفِلـ  ِمثْلنــنن لنكنْت   ــمو لمن دَّ هنْقــِلي مثُ  مو من  ِدي ن ل  خن

لال علا  جاالز هيناو رجا  قوةعاوً،  ي  ن صاوثب  قلت  شور خياا ه سقابه: ثع  

. للرتض  لال لبل ي من لبعتأخل ن لألزللي  قا : 2لبهو  قد  كان نكلة دلن ملاف"

"ل ق  صوثب لبهو  نكلة سعلااف  قلساه مان لبع لها  كاأّن  قّاد  علياه لبهاو  نهاا: ها  

 لبدلر جوبلوً رج و لقابه، للا كثيل ع ة: بعي  ماثلوً طل .

  ً ه  لبعثو  ثو  من رج  لماثلوً ه  لبايت ثو  من طل  لخاف مأا ء  هأوبلو

لبهو  مان لبنكالة تقاد عنو علا  صاوثانو لها  لبعغنا   ن تقاد م ثاو  لبنكالة عليناو بايس 

 .3ألج  تلا غ لبهو  هينو سو بئو  لتاس لبهو  سوبصف "

خاياا ه للسان ب ّ  من لبعفيد  ن ناكل لنو  ّن لسن لبهوجب قد  لج  مو ذلاب إبياه  

  يش، لبكنّه قد خاوبف ذباك ها  مدبّاف آخال باه،  قاا : "... علا  قاباه:  ب ا ة ماثلاوً 

طلاا  قااد م عفااول   كاا  لخااهم  لااتد م   أاااز  ن  كااان  ماثلااوً  ثااو ً ماان لبضااعيل هاا  

 ب ّ ة  لإن كون عوةادلً علا  لبنكالة، ألن ياعيل لبنكالة م لها  خوهاوً باا ض لبنهاا ين 

   لبهو  من لبع له   لب  من ج لنو من لبنكلة مقدم  عليناو، ألّن لإن كون م له ، هأ

 .4لال لا لبكثيل لبلوة  لذبك قلي  نودر هكون  لب "
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 ّمو ذكلل لبلي  عن لألخفش ه  جالز ره ه ز د عل  لبفوعلي  ه  تلكيب "ه   

 : لبدلر ز د"، هنا قاا  هياه نظال،  عكان  ن نالد علياه سعاو جاوء عناد لسان عصافار  قاا

  ل ّمو  سا لبهلن لألخفش هيألي لبظللف للبعأللرلب مألى لبف   ه  ره  لبفوع"

عنااد  علا  لإلطاوق، قا اات هيناو جناا  لبف لياا   ل بام تقاا نهااا قاباك: ها  لباادلر ز اد، ل

كان ععلل، هيأي  ه  ز د لععلل  ن  كان ز د هوعوً سوبظلف للبعأللر تورة، ل ن  

هااب ن ز اد هاوعوً ساوبظلف للبعأاللر لإنّعاو ملماتد   خالى، ل   أااز عنادنو  ن  كاا

 إّن عناد سو ستدلء خوصا ، سادبي  تاأثيل إن ل خالتناو هياه ها  مثا  إن ها  لبادلر ز ادلً، ل

 اد ل خام س ععللً، ألننو   ت ع  إ  ه  لبعاتد  خوص . هإن قي : هعو لباي  عن  مان ج ا 

 لبظلف للبعأللرلب ماتد  تورة لهوعو  خلى:.

 ّن لبله  سو ستدلء قد ثات سعو ذكلنول، ل مو لبفوعلي  هتهتاوج  إبا  دبيا  هوبأالب:  

 .1عل  إثاوتنو"

إيوه  إب  ذبك هإن لبهو   اأت  ما  لبأعلا  ل خاعي  ل  ثوجا  تادعا إبا  تقاد ل  

م ركيا ة ه لي  "ه  لبدلر ز د"، لل    تهع  شيئوً من خصوةد لبأعل  لبف لي  لبت   ل

 هينو لبف  .

 ادل بلاوثي  ن تقد م لبهو  عل  صوثانو لبنكلة  أاز لب لّه  لتند ه  مو للباي  

 لرتض  عل  لآلت :

لرد ه  لبلعوب عن لب لب شااللد، تأيا  ذباك، لكعاو لاا م لاا  بادى لبقاورئ  -1

لبكل م  ّن لبلعوب سقنالته لبع لله  لبت   الز مننو لبل ل للبنثل مصدرو  صاي  

مقوساا  لبقيااوب  ثيونااوً. للااا قااا   صاااب     االهض، ساا  إّن لبغلااا  تكااان بااه 

م للف لسحوصا  عناد لسان جنا . لب لّا  لخاتند إبا  قاا  لبكلاوة ، للاا عاوبم 

ملناد باه ها  تالياف لبلاعوب ها  ماو  حاد  لبقوعادة لبنها ا : "هقاو  لبكلاوة : 

ةُ ماثلوً طلُ "  .2لب لب تف   لال، قوبت: "ب َّ ن

 نعاوط لبتلكياب لبأعلا  لب لسا ، جوء لبتلكيب ب  ة ماثلوً طلُ  لهم نعط من  -2

، جاور لمأاللر  ،  ل بعيا  طلا و هكعو لا م للف  ّن  صا  لبتلكياب ب ا ة طلا و

خااال مقااد  لماتااد  ماادخل    أاااز تقد عااه ألّن لبأعلاا  لب لسياا    تلااعن تقااد  

لبعاتااد  لبنكاالة إ  سعلاااف ل  ثوجاا  بفصاا   جاا لء لبتلكيااب سااوبقا  سااوختوف 

كعااو ذكاال لبلياا . ل عكاان لباالدّ علاا  مااو قوبااه  لب وماا  عاان لبهااو  لصااوثانو،

لبلي ، سعو جوء عند لألزللي،  قا : "لب وم  ها  لبهاو  لصاوثانو  أاب  ن 
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. هأاوء لبهاو  ها  لبأعلا  ل خاعي ، للب لسيا  تقاا  1 كان للثدلً عند لبأعناار"

 مأيئه من لبأعل  ل خعي  كوبف لي .

ب لسياا  تلاايل لهاام نظااو  خااوف مأاا ء لبهااو  هاا  لااال لباانعط ماان لبأعلاا ، ألّن ل -3

تلتيب  ج لةنو، لسحوصا  إن دخلات لبأعلا  ها  ساوب لبلااس ساين ساوسين نهاا ين 

 لبهو  للبن ت   عكن  ن تاجه ه  يااء  ثادلعو دلن ثوجا  إبا  خالق نظاو  

لبأعل  لب لسي  ستقد م لبن ت عل  لبعن اب، للا    عكن قااباه للبحااض هياه، 

تلتياب ماونيناو، لرساط م ونيناو، ل  ن لام  ألّن لب لسي  تليل ه  نظو  صور  ه 

 ننو تأي  تقد م لبصاف  علا  لبعاصااف، لإ  بضاوعت لبهلكا  لإلعللسيا  ها  

سوب لبتالس .  قا  لسن جن : "لمث  ذبك قاباك: هيناو قوةعاوً رجا . بّعاو كنات ساين 

لسين  ن تنصب  –للال    كان  – ن تله  قوةعوً هتقدِّ  لبصف  عل  لبعاصاف 

ثعلااات لبعلاااأب  علااا  لبهاااو   –للاااال علااا  قلتاااه جاااوة   –ن لبنكااالة لبهاااو  مااا

 .2هنصات"

صهن لسن موبك مو ذلب إبيه خاياا ه لمان تا اه، لب اّ  لباوثاي  قتااس ماو قوباه  -4

بيتقاااى سااه هاا  مااو لرتضااول ماان ر ي،  قااا  لساان موبااك: "لقااا  خااياا ه لااا 

كان إ  بغو   . إيوه  إب   ن لبتقد م    3لبصهين؛ ألّن لبهو  خال ه  لبع ن "

د بي ، لب اّ  ذباك تهقام ستقاد م لبهاو  للاا ماو عاّال عناه لسان لبهوجاب، قادمت 

 .4لبهو  بتتعي "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .382: 1شل  لبتصل ن   1
 .213: 1لبحصوةد   2
 .333: 2شل  لبتلني    3
 .507: 2شل  لبعقدم  لبكوهي    4
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 108لاد:   1
 .17لبهلل:  1
 .125: 2لبكتوب   1
  .7-5: 1لبنكت   1
 .45لألعللف:   1
  .19لاد:   1
 .506: 1لبنكت   1
 .33  259: 1لإلنصوف   1
 .33: 2لبعلوعد   1
 .506: 1لبنكت   1
 .146: 3، لبقلآنم ون    1
 .108لاد:   1
 .17لبهلل:   1
 .33  259-258: 1لإلنصوف   1
 .74لب خلف:   1
 .16-15لبالر وب:   1
 .392لبتايين:   1
 .946: 2كلف لبعلكوب لإ ضو  لبع ضوب   1
 .1216: 2لبتايون   1
 .576: 2إعللب لبقللءلب لبلالذ   1
 .29: 18 نألثكو  لبقلآلبأوم    1
 .248: 8لباهل لبعهيط   1
 .299: 6لبدر لبعصان   1
 .19لاد :   1
 .33 260: 1لإلنصوف   1
 .108لاد:   1

   :107آ  ععللن. 
 .347: 2شل  لبتلني    1
 .33: 2لبعلوعد   1
 .401: 4إعللب لبقلآن   1
 .91: 2لبكتوب   1
 .34: 2لبعلوعد   1
 .205 :1لألصا  ه  لبنها   1
 .348-347: 2شل  لبتلني    1
 .34: 2لبعلوعد   1
 .161-160: 2لبنع    1
 .303: 1شل  لبلي    1
 .288: 1لباهل لبعهيط   1
 لباهل لبعهيط  1
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 .513: 1لبنكت   1
 .348: 2شل  لبتلني    1
 .34: 2لبعلوعد   1
 .8 60: 1لإلنصوف   1
 .67طه:   1

    تقدمنو بل ل  لبعاكارة .ه  نلح  دلر لبكتب لب لعي  
 .28: خاأ  1
 .215: 1لألصا  ه  لبنها   1
 .340: 2شل  لبتلني    1
 .176: 2شل  لألشعان    1
 .9 68: 1لإلنصوف   1
 .67طه:   1
 .29: 2شل  لبلي    1
 .340: 2شل  لبتلني    1
 .747: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    1
 .349: 2ل رتلوف   1
 .26: 4لبنع    1
 .748: 3شل  لبلوهي  لبكوهي    1
 .29: 2شل  لبلي    1
 .67طه:   1
 39-88: 2مأع  لألمثو    1
 43د الن زليل:   1
 .179د الن ثلون سن ثوست:   1
 .495: 1شل  لسن عقي    1
 .497: 1شل  لسن عقي    1
 .340 :2شل  لبتلني    1
 .54لبقعل:   1
 .349: 2شل  لبتلني    1
 .747: 3لبلوهي  شل  لبكوهي    1
 .380: 2لبنها لباله    1
 .240لبحوهوب لبنها   عند نهوة لبيعن:   1
 .142نظل   لألص  للبفلب ه  سنوء لبنها لب لس :   1
 .217: 1لألصا    1
 .340: 2شل  لبتلني    1
 .226لبعلوة  لبهلايوب:   1
 .124: 2لبكتوب   1
 .171: 4لبعقتضب   1
 .215-214: 1لألصا    1
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 .118: لبلع   1
 .59: 2شل  لبعفص    1
 .336: 2شل  لبتلني    1
 .331: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1
 .239: لبيعن نقوً عن لبحوهوب لبنها   عند نهوة  1
 .337-336: 2شل  لبتلني    1
 .214: 1لألصا    1
 .15: 3 موب  لسن لبلألي   1
 .59: 2شل  لبعفص    1
 .33لبعلوة  لبعنثارة:   1
 .338: 2شل  لبتلني    1
 .337: 2شل  لبتلني    1
 .26: 4لبنع    1
 .348: 2لإلرتلوف   1
 .379: 1شل   لبتصل ن   1
 .28خاأ:   1
 .15: 3 موب  لسن لبلألي ش  1
 .337: 2شل  لبتلني    1
 .746-745: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    1
 .135-134لد لسن عقي : شل  شال  1
 .219: 3خ لن  لألدب   1
 .15: 3 موب  لسن لبلألي   1
 .28خاأ:   1
 .338-337: 2شل  لبتلني    1
 .379: 1شل  لبتصل ن   1
 .331: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1
 .379: 1شل  لبتصل ن   1
 .135شل  شاللد لسن عقي :   1
 .15: 3 موب  لسن لبلألي   1
 .39: 2لبنها لباله    1
 .28خاأ:   1
 .161-158لبنهاي: لسن كيلون   1
 .162-161لسن كيلون لبنهاي:   1
 .165-162لسن كيلون لبنهاي:   1
 .165لسن كيلون لبنهاي:   1
 .244لبحوهوب لبنها   عند نهوة لبيعن:   1
 .226 لبعلوة  لبهلايوب:  1
 .263: 2شل  لسن عقي    1
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 .384: 1لبكتوب   1
 .134د الن لسن ميودة:   1
 .386-384: 1لبكتوب   1
 .409 – 408: 1لبنكت   1
 .410: 1لبنكت   1
 .329: 2شل  لبتلني    1
 .330: 2شل  لبتلني    1
 .30   249: 1لإلنصوف   1
 .303: 1شل  لبلي    1
 .159: 1لباهل لبعهيط   1
 .8  60: 1لإلنصوف   1
 .384: 1لبكتوب   1
 .344-343: 2لإلرتلوف   1
 .373-370: 1لبكتوب   1
 .398-397: 1لبنكت   1
 .60-59: 2شل  لبعفص    1
 .15: 4لبنع    1
 .260لباقلة:   1
 .234: 3لبعقتضب   1
 .15: 4لبنع    1
 .299: 1لبتاصلة للبتاكلة   1
 .335: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1
 .328: 2شل  لبتلني    1
 .60: 2شل  لبعفص    1
 .60: 2شل  لبعفص    1
 .38: 2شل  لبلي    1
 .344: 2ل رتلوف   1
 .74لألعللف:   1
 .6-3مغن  لبلايب:   1
 .344: 2لإلرتلوف   1
 .328: 2شل  لبتلني    1
 .343: 2ل رتلوف   1
 .736: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    1
 .373-372: 2لبنها لباله    1
 .957: 2شل   ش ور لبنابيين   1
 .90لبنلوء:   1
 .69: 2شل  لبعفص    1
 .32   254: 1لإلنصوف   1



205 

 

 .32   254: 1لإلنصوف   1
 .216: 1لألصا    1
 .37: 1شل  د الن لبهعوخ  بلعلزلق    1
 .67: 2شل  لبعفص    1
 .233: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   1
 .90لبنلوء:   1
 .24: 1م ون  لبقلآن   1
 .317: 3لباهل لبعهيط   1
 .423: 8لباهل لبعهيط   1
 .517: 1شل  لبلي    1
 .32  252: 1لإلنصوف   1
 .90لبنلوء:   1
 .65 اخف:   1
 .957: 2شل   ش ور لبنابيين   1
 .53د ان لملئ لبقيس:   1
 .155د الن لملئ لبقيس:   1
 .32د الن طله :   1
 .32   253: 1لإلنصوف   1
 .388لبتايين:   1
 .87لبنع :   1
 .15لبقصد:   1
 .389لبتايين:   1
 .389لبتايين:   1
 .32 257: 1لإلنصوف   1
 .293: 1لبلاوب   1
 .6 اخف:   1
 .373: 2شل  لبتلني    1
 .90لبنلوء:   1
 .317: 3لباهل لبعهيط   1
 .370: 2ل رتلوف   1
 .399: 2لبنها لباله    1
 .49: 4لبنع    1
 .265: 3لبعقتضب   1
 .265: 3لبعقتضب   1
 .345 - 343: 1لبكتوب   1
 .219: 2ل رتلوف   1
 .481: 1لبعلوعد   1
 .384: 1لبحصوةد   1
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 .342-340: 1لبكتوب   1
 .381: 1لبنكت   1
 .265-264: 4لبعقتضب   1
 .348-347: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1

   لقد ذُِكل لال لبل ي عند لباغدلدي،  قا  ه  قا  لبلوعل:  ه  لبللم  عيورلً، جفاوء لغلظا  لها  لبهالب  شااول

لر ، عل   ّن   عيورلً  ل   شاول لبنلوء  منصاسون عل  لبهو  عناد لبلايلله  لمان تا اه" لبح لنا  لبنلوء لب ا

3 :263. 
 .65لبعفص :   1
 .69: 2شل  لبعفص    1
 .258: 1لبعقلب   1
وِرجوً ِمن هِّ  خاُء كو ِ   1  ه  د الن لبفلزدق:  عنل  قنلنمل    شتم لبدلل ُمْللعـوً      ل  خن
 .313: 4ب لبعقتض  1
 .258: 1لبعقلب   1
 .69: 2شل  لبعفص    1
 .194: 2شل  لبتلني    1
 .213: 2ل رتلوف   1
 .347-346: 1لبكتوب   1
 .69: 2شل  لبعفص    1
 .303: 1شل  لبلي    1
 .362: 2ل رتلوف   1
 .129: 3لبنع    1
 .411-410: 2لبنها لباله    1
 .128: 2لبنع    1
 .328: 2شل  لبتلني    1
 .12لبقعل:   1
 .205 - 204: 1لبكتوب   1
 .86ل نتصور:   1
 .384: 2لبحصوةد   1
 .120  830: 2لإلنصوف   1
 .240: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   1
اْياننو، لبحصوةد   1  .384: 2صدرل:  تنُأل خلع  بلفللِق ثن
 .384: 2لبحصوةد   1
 .120   831: 2لإلنصوف   1
 لكعو  لبايت: 109د الن لألخط :   1

 عل  لب يّورلب لدلجان قد سلغت    نأللن  ل سلغت خاءلتنم لألُ 
 لكعو  لبايت: 287: 1لبكتوب   1

 بنو قتبو خلف لبهقيا  رلدفُ  تاللم رجولو  دللو لر خه 
 .397لبتايين:   1
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 .240: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   1
 36: 3لبعقتضب   1
 223: 1لألصا    1
 120  828: 2لإلنصوف   1
 389: 2شل  لبتلني    1
 389: 2شل  لبتلني    1
 384: 2لبحصوةد   1
 389: 2شل  لبتلني    1
 389: 2شل  لبتلني    1
 202: 2شل  لألشعان    1
 36: 3لبعقتضب   1
 396لبتايين:   1
 36: 3لبعقتضب   1
 396لبتايين:   1
 87-86ل نتصور:   1
 .389: 2شل  لبتلني    1
 .385 :2ل رتلوف   1
 .400: 1شل  لبتصل ن   1
 .200: 2ثوشي  لبصاون   1
 .56لبحوف سين لبنها ين لباصل ين للبكاهيين ه  ياء لبنظل لباوغ :  ملوة   1
 .249ماقف نهوة لبيعن من لبحوهوب لبنها  :   1
 .241: 1لباهل لبعهيط   1
 .125: 1لبحصوةد   1
 .12: لبقعل  1
 .390: 2شل  لبتلني    1
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 المسألة الخامسة عشرة

 الخالف في الظرف بين الخبر والحا 

 قا  لبلي : "للعلم  نّه إذل تكلر للف للثد  صلن ألن  كاان خااللً بعاو لاا  

ماتد  ه  لبهو   ل ه  لألصا ، لتاّخاطنعو ماو  أااز لرتفوعاه، علا   نّاه خاال عان ذباك 

اللللين سللعدوا ففللي الجنللة خالللدين وأّمللا لبعاتااد ، للنتصااوسه علاا  لبهااو  كقابااه ت ااوب  

. هوبكاهيان  اجاان 2فكان عاقبتهما أنّهما في النار خالدين فيها، لقابه ت وب  1فيها

لنتصوسه عل  لبهو ، كعو ه  لآل تين، ألنّك با ره ته خاللً لعلّقت لبطالهين ساه، بام  كان 

  للجاا ، ألّن ل خام بلثون  هوةدة. ل ّمو عند لباصل ين، هوبهوبيا  رلجها  علا  لبحال ا ، 

إذن  كان خاللً س د خال، للبظلف لبثون  مت لم سوبحال،  ل  كان لبظلف لألل  مت لقوً 

 سوبحال لباي س دل، للبثون  تأكيد بألل ، للبتأكيد غيل ع    ه  كومنم.

لإذل كون لبظلف ه  لبظولل غيل ملتقل، لقد تقاد   ّن م نا  لبعلاتقل  ن  كاان  

ياك ز اد ههحال ّ  ل خام لبااي  لا  لبظالف للجاا  عناد لباصال ين، نهاا:  مت لقوً سعقدَّر،

؛ بيكان لبظلف مت لقوً سابك لبحال.  رلغبو

ل جوز لبفللء للبكلوة : نصب ذبك ل خم نها: هيك ز دو رلغاوً، عل  تقد ل هياك  

رغا ُ ز د رلغاوً، للبهو  دل  عل  لبعضوف لبعهالف، ي لاا  لغاب هياك خوصا  ها  

 .29-28: 2ه  ش ء،  ي: إن رغب ه  ش ء هنا  لغب هيك".  ثو  رغاته

 تضعن لباند خوهاوً ساين لباصال ين للبكااهيين ثاا  مأا ء لبأاور للبعأاللر  

للر مكلرلً ما  لبهاو ، هقاد جاّاز لباصال ان لبلها  للبنصاب سوعتااور  ّن لبأاور للبعأا

 ف:لال لبحو لبثون  تأكيدُ بألل  ل لجب لبكاهيان لبنصب عل  لبهو . لإبيك تفصي 

ذلب خياا ه لمن تا اه مان لباصال ين إبا  جاالز تكاللر لبأاور للبعأاللر ها   

  لبتاكياد ي  سعثوسانها قابنم: هينو ز د قوةعوً هينو، هونتصوب  قوةعوً  عل  لبهو  لهينو لبثون

وةعاوً لبلفظ ، ل عكان بلتلكياب  ن  لاتغن  عناه هعأا ء لبهاو  مان لبتلكياب  هيناو ز ادو ق

يتاه بيلات تثنقوةم ،  قا  خياا ه: "لال سوب مو  ثنَّ  هياه لبعلاتقل تاكيادلً لل أاز ره   

 سوبت  تعن  لبله  ثوبه قا  لبتثني  ل  لبنصب مو كون عليه قا   ن  ثنّ .

لذبااك قابااك: هينااو ز ااد قوةعااوً هينااو. هإنعااو لنتصااب قااوةم سوخااتغنوء ز ااد سفينااو. لإن  

د د ثاات ز اقوةعاوً هيناو. هإنّعاو لاال كقاباك قا زععت  نّه لنتصاب ساوآلخل هكأنّاك قلات: ز ادو 

  ميللً قد ثات، هأعدب قد ثات تاكيدلً، لقد عع  لألّل  ه  ز د له  لألميل.

                                                             
 108لاد:   1
 .17لبهلل:  2
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 لمثله ه  لبتاكيِد للبتثني : بقيُت عنْعللً ععللً. 

هإن  ردب  ن تُلِغ  هينو قلت: هيناو ز اد قاوةم هيناو، كأنّاه قاو  ز اد قاوةم هيناو هيناو،  

 .1قابك: هيك ز د رلغب هيك"هيصيل سعن ب  

لقو  لألعلم م قاوً عل  كاو  خاياا ه: "ج ا  خاياا ه تثنيا  لبظاللف لتكل ل ناو  

سعن ب  مو بم  ق  هيه تكل ل ه  ثكم لبلفظ لج   لبتكل ل تاكيد بألل     غيال شايئوً مان 

ه ثم سيّن لألعلم ثأ  خياا ه ه  تكل ل لبأور للبعأاللر قاوةوً: "لثأا  خاياا  2ثكعه"

وهلم بللاةخرة  ن لبتثنيا  للبتكل ال قااد  تيّاو ها  لبقاالآن لخاوةل لبكااو  كقاباه عاّ  لجااّ : 

 .5للم لبثوني  تثني  لتاكيد" 4وهم باةخرة هم كافرونهأهلد، له  لاد:  3كافرون

لقد ذكل لألناوري ثأ  لباصل ين هايّن  ّن لبظالف  للبأاور للبعأاللر  إذل بام  

للبنصاب هكاابك إذل كالر، ألناه  فياد  ل ً ماو  فيادل ثونياوً للبثاون   كلر  أااز هياه لبلها  

مكلر عل  خاي  لبتاكيد، للبتاكيد مطلد شاوة  ها  كاو  لب الب لملات ع  ها  بغاتنم، 

 قااا  لألناااوري: "ل مااو لباصاال ان هااوثتأال سااأن قااوبال: لباادبي  علاا   ّن لبلهاا  جااوة   نااو 

از هيه لبله  للبنصب، هكابك إذل كلر؛ ألّن  جع نو عل   نّه إذل بم  كلر لبظلف  نّه  أ

ُر لبظلف، ألّن "ه " لأللبا  تفياد ماو تفيادل لبثونيا ،  قصورى مو نقدر  ن  كان مون وً تكله

للال    صلن  ن  كان مون وً، ألّن لأللب  لإن كونات تفياد ماو تفيادل لبثونيا  إ   ّن لبثونيا  

  لب الب ُمْلاتن ع  ها  بغاتنم، للاال   تاكل عل  خاي  لبتاكيد، للبتاكياد شاوة  ها  كاو

خوف هيه، لصور لال كقابنم "هيك ز د رلغب هيك" ل شك  ّن "هيك" لأللب  تفياد ماو 

، ل قاا  لسان عقيا  مقتفياوً 6تفيدل لبثوني ، لم  لال بم  عتن  صه  لبعلأب ، هكابك لولناو"

لجن عل  لبحال  ، هيأاز  ثللم: "ل  تل   لبهوبي  ه  نها: هينو ز د، قوةعوً هينو، س  تت

ره  قوةم لنصاه ه  لال لنهال، للا مو تكالر هياه لبظالف  ل لبأاور للبعأاللر لبااي 

 .7 صلن  ن  كان خاللً"

ل مو لبكاهيان هقد  لجاال لبنصب عل  لبهوبي  مهتأين سأن  كان لبظالف توماوً،  

للبعأاللر  إيوه  إب  لعتعودلم عل  آ اوب قلآنيا  جاوء هيناو لبنصاب ما  تكاللر لبأاور

عل  لبهو ،  قا  لألعلم: "لقو  لبكاهياان: ماو كاون مان لبظاللف توماوً هإنّاك إذل كّلرتاه 

                                                             
 .125: 2لبكتوب   1
  .7-5: 1لبنكت   2
 .45لألعللف:   3
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لجب لبنصاب ها  لبحاال، لإن بام تكاّلرل هأنات سوبحياور ها  لبلها  للبنصاب، للثتّأاال 

لمااو كااون مثلااه هاا   1وأّمللا اللللين سللعدوا ففللي الجنللة خالللدين فيهللاسقابااه عااّ  لجااّ : 

لألناااوري ثأاا  لبكاااهيين ماان لبلااعوب لبقيااوبن لساايّن ذبااك قااوةوً:  مااو . لقااد لّخاا  2لبقاالآن

 لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: لبدبي  عل   ّن لبنصب للجب لبنق  للبقيوب:

دوا ففي الجنة خالدين فيهلا نوأّما اللي مو لبنق  هقد قو  هللا ت وب :   هقاباه  3ُسع 

فكان عاقبتهما أنّهم في النّلار ت وب   خوبد ن  منصاب سوبهو ، ل   أاز غيلل. لقو  

للجه لبدبي  من لوتين لآل تين  ّن لبقّللء  جع ال هينعو عل  لبنصب، لبم  4خالدين فيها

  لل عن  ثدل مننم  نّه قل  ه  للثدة مننعو سوبله .

ل ّمااو لبقيااوب هقااوبال: إنّعااو قلنااو إنّااه    أاااز إ  لبنصااب، لذبااك ألّن لبفوةاادة هاا   

ون  ه  قابك: "ه  لبدلر ز د قوةعوً هينو" إنعو تهص  إذل ثعلنول عل  لبنصب، لبظلف لبث

  إذل ثعلنول عل  لبله ،    تالى  نّاه ثعلناول علا  لبنصاب  كاان لبظالف لألل  خااللً 

بلعاتد ، ل كان لبثون  للهوً بلهو ، ل كاان لبصال  بقاوةم منقط اوً ععاو قالاه، هيكاان علا  

ْلغن منه شا ء، سحاوف ماو إذل ثعلناول علا  لبلها  هقلناو "ها  لبادلر لال كوموً ملتقيعوً بم  ُ 

ز د قوةم هينو" هإنّه تاط  هوةدة  ه   لبثوني  بنيوس  لأللب  عننو ها  لبفوةادة، لثعاُ  لبكاو  

للقتفا  لب كاالي  ثال  5عل  مو هيه هوةدة  شاه سوبهكع  من ثعل  عل  مو بيس هياه هوةادة"

يين مالزلً دبيا  لبلاعوب،  قاا : "لثأا  لآلخال ن  نّاه بام لألناوري ه  إ للد ثأج لبكاه

 أب ه  لبقالآن لبلها  مان لاال لبقايا  سا  جاوء سوبنصاب، كوآل ا  لبتا  ذكلنولاو، لكقاباه 

لبعو بم  كن ه  لبكاو  لالف آخال  فكان عاقبتهما أنّهما في النار خالدين فيهات وب  

 6المجلرمين فلي عللا  جهلنّم خاللدونإّن جوء لبلهـ  للبنصاـب هوبلهاـ  قاباه ت اـوب  

قوبال: للبقيوب  قتض  ماو قلناو،  7إّن المتقين في جناتٍّ وعيون، آخلينللبنصب قابه 

لذبك  نّو إذل ره نو لبحال ت لّم لبظلف لألل  سه، هو  اق  بلظالف لبثاون  ماو  ت لَّام ساه، 

 .8س   كان منقط وً"
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لسااا  لبقااالآن،  قاااا  لبااااوقاب : لقاااد  كااادّ لبقاااا  سهوبيااا   خوباااد ن  نفااال مااان م  

ُلاِن بعاو كالر  1"للنتصب خوبد ن عل  لبهو " ل قا  لب كالي: "خوبد ن هيناو ثاو ، لثن

 .2لبلفظ"

 لقد ردّ لباصل ان مو ذلب إبيه لبكاهيان عل  لبنها لبتوب : 

مو ذكلل لبكاهيان من إجعوب لبقللء عل  نصب  خوبد ن  محاوبف بعاو جاوء ها   -1

 قا  لب كاالي: " قال  خوبادلن ساأبف علا   نّاه خاال  ّن  س ض لبقللءلب سوبله ،

 4، ل قااا  لبقلطااا : "لقاال  لألععااش "خوباادلن هينااو" سااوبله "3لهاا  تت لاام سااه"

 5ل قا   سا ثيون: "للبهلن لععلل سن عايد لخليم سن  رقم سله نعو"

مو ذلب إبيه لبكاهيان ثأ  علينم علا  لعتااور  ّن لبظالف غيال ملغا  سا  لاا  -2

وبدلن خال ثاون،  قاا  لبلاعين لبهلاا : "للبكاهياان  عن اناه للاال خال  ل  لخ

ثأا  علاينم، لقاد  أيااان سأناو   نلاالم  ّن لبظالف ها  لاال لبقاللءة ملغا ، ساا  

" نأ له خاللً ألّن ل "خوبدلن" خال ثونل
6. 

مو قوبه لبكاهيان إّن لبله   ددي إب   ّن تاطا   ها   لبثونيا  بنيوسا  لأللبا  عنناو  -3

   لتقيم، ألن من ماللب لب لب  ن  دكد لبلفظ ستكل لل، هيقاباان:  ه  لبفوةدة،

"بقيت ز دلً ز دلً، ليلست ععللً ععللً" هيكان تاكيدلً بألل ،  قاا  لألنااوري: 

ل ّمو قابنم: "إنو با ثعلنول عل  لبله " ألدى ذبك إب   ن تاط  هوةدة ها  لبثونيا  

خد؛ لذبك ألنّاه لإن كونات لأللبا  تفياد بنيوس  لأللب  عننو ه  لبفوةدة" قلنو لال هو

مااو تفيااد لبثونياا  إ   ن ذبااك    ااد  علاا  سطااون هوةاادة لبثونياا ؛ ألّن ماان ماااللب 

لب االب  ن  دكااد لبلفااظ ستكل االل؛ هيقابااان "بقياات ز اادلً ز اادلً، لياالست ععااللً 

ععللً" هيكان لبعكلر تاكيدلً بألل ، لإن كاون لألل  قاد لق ات ساه لبفوةادة، لقاد 

هنم لبثوني  تكل ل بلتاكيد، للبتقد ل:   7وهم باةخرة هم كافرون ت وب  قو  هللا

لم سوآلخلة كوهللن، ه   ثد لباجنين، لم  لال هو  قاو  إنّاه    أااز، هكاابك 

لولنااو. لماان تاادسل خااارة  لباالثعن  ل  قاا   ااو   نااو لبكااوهللن  علاام قط ااوً  ّن 

ن لبفوةدة، لكثلة ذبك ه  كتوب هللا لبتكل ل بلتاكيد    نكل ه  كومنم، بعو هيه م

                                                             
 .946: 2كلف لبعلكوب لإ ضو  لبع ضوب   1
 .1216: 2لبتايون   2
 .576: 2إعللب لبقللءلب لبلالذ   3
 .29: 18 نلبأوم  ألثكو  لبقلآ  4
 .248: 8لباهل لبعهيط   5
 .299: 6لبدر لبعصان   6
 .19لاد :   7



212 

 

ت ااوب  لكااو  لب االب، لشاانلته هاا  لخاات عوبنم تغناا  عاان لإلخاانوب للبتطا اا  

 .1سوبلاللد، إذل كون ذبك  كثل من  ن  هص  ل شنل من  ن  ظنل"

للباااي  ااادل بلاوثااي  ّن كااو لباااجنين جااوة ، لبكااْن  حتلااف ثكاام  ثاادلعو مقوساا  

لآلخل، لب ّ  لباوثي  لتض ء سعو جوء عند س ض لبنهوة بتأ ياد ماو  لتضايه،  قاا  لسان 

موبك: "هإن كلر لبظلف  ل ثلف لبأال جاوز لباجناون   ضاوً لثكام سلجهاون لبنصاب 

، لكقاباه 2سلعدوا ففلي الجنلة خاللدين فيهلا نوأّما الليبن ل  لبقلآن سه. كقابه ت وب  

للدعا  لبكاهياان  ّن لبنصاب ها   فكان عاقبتهما أنّهما فلي النّلار خاللدين فيهلات وب  

مث  لال  ز ؛ ألّن لبقلآن ن   سه   سوبله . للاال    اد  علا   ّن لبلها     أااز، سا  

وز لباجناون   ضاوً  د  عل   ّن لبنصب  جااد مناه. هلاا كالر لبظالف للبعحاال عناه بأا

وأّملا الللين ابيضلت وجلوههم لثكم سلجهون لبله ؛ بن ل  لبقلآن سه ها  قاباه ت اوب  

. ل قا  لسن عقي : "ل  تلا   لبهوبيا  ها  نهاا: هيناو 3ففي رحمة للا هم فيها خالدون

ز دو قوةعوً هينو، س  تتلجن عل  لبحال  " هيأاز ره  قوةم لنفله ه  لال لنها، للا ماو 

ر هيااه لبظاالف  ل لبأااور للبعأااللر لباااي  صاالن  ن  كااان خاااللً، بكاان لبااللجن تكاال

لذبك ألنّه   نّنعو ه  لبنور خوبد ن هينو، لففي الجنة خالدين فيهالبنصب، قو  ت وب  

. هضوً عن ذبك  عكن  ن  اجه لبتلكياون 4من ثيي تقد  كون لأللب  به  ن  كان ععدة"

ماان  أياا  لبنصااب لمااننم ماان  أياا  لبلهاا ،  قااا   هاا  ياااء لبلنأااوب لب لسياا  هعااننم

 .5لبنهوب "لقو  لبفللء: إّن لبنصب لننو لا كو  لب لب"

 مو لبتلكيب لآلخل لبعحتلف هيه هنا  هيك ز دو رلغاب  هقاد لرتضا  لباصال ان  

اه علا  تاجيه لبله  هقط بكلع   رلغب  عل  لبحال  ، سينعو  جوز لبفللء للبكلوة  نصا

 مهالف. لإبيك تفصي  ذبك:لبهو  من مضوف 

ذلب خياا ه لمان تا اه مان لبنهاوة إبا   نّاه  أااز ها  لبأاور للبعأاللر لبت لام  

سوبحال،  قا : "هأعي  ماو  كاان للهاوً تلغياه إن شائت، ألنّاه    كاان آخاللً إ  علا  ماو 

كون عليه  ل ً، قا  لبظلف، ل كان ماي  لبحال دلن ل خم، هألى ه   ثد لباجنين 

. ل قا  لسان 6   لتغن  عليه لبلكاب، كقابك: هيك ز د رلغب هلغاته هيك" مألى مو
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عقي : "لتل   ل : ه  نها: هيك ز د رلغب  ي هيأب ره  رلغب خاللً ل عتنا  نصااه 

 .1ثو ً، تكلر هيك    بم  تكلر، ألن هيك    صلن بلحال  "

لبهوبي  م تعد ن   ّمو لبكاهيان لمننم  لبفللء للبكلوة   هقد  جوزلل لبنصب عل  

ه  ذبك عل  لبلعوب من لب لب،  قا  لسان لبّلاللج: "لقاد  جاوز لبكاهياان: هياك رلغااوً 

عاد هللا شاننو لبفللء سوبصف  لبتوم  بتقد  رلغاب علا  عااد هللا. لذلاب لبكلاوة  إبا   ّن 

. ل قا  لسن موبك: "ل جوز لبكاهياان نصاب رلغاب لشاانه 2لبع ن  هيك رغا  عاد هللا"

 بهو ، ل نلدلل:عل  ل

و سوسلُهن"  هـو تنْلهن  هينو هإّن سهاِّـــــننو عَّ  3 خو  ُمصوبن لبقْلــِب جن

 ل قا  لسن عقي : "للختلند لبكاهيان بلنصب سقابه: 

 4 خو  مصوبن لبقلــب جمٌّ سوسلُه"  هـو تنْلهن  هينو هإّن سهاِّـــــنو

نلا  لبال ي إبا   سا  علا  لبهلان  ل ّمو لبلياط  هاكل  س د ذكل لبايت لبلوسم  

سن ثعدلن لبع للف سوبألاب ،  قا  :إن كون ثو ً، هوبأعنار علا  لبعنا ، ل جاوز  ساا 

علا  لبهلاان ساان علاا  سان ثعاادلن لألخاادي لبع االلف ساوبألاب  هاا  نكتااه علاا  إ ضااو  

 .5لبفورخ ، قو : ألننم قد  جللل لبهو  مألى لبظلف نها: إّن يوثكوً ز دلً قوةمو"

 

باااي  ظناال بلاوثااي  ّن مااو قوبااه لبكاهيااان  هتااوج إباا  منوقلاا ، ل عكاان ردّ مااو لل 

 ذلاال إبيه لهم لآلت :

إّن مو لدّعاال بتأل ا  لبهاو  هياه تكلاف لتقاد ل لم لاا  عناد لبنهاوة  ن لبكاو  إن  -1

 مكن ثعله عل  لجه خوةغ مقاا  هنا لأللب  طوبعو  ا د عن لبتقد ل للبتأل ا ، 

، ل قا   سا ثيون 6د  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه" قا  لبلي : "لألص  ع

، ل قاا    ضاوً: "ألناو   نصايل 7"لكو  سغيل إيعور  ثلن من كو  سإيعور"
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إب  لبتأل   م  إمكون ثعا  لبلا ء علا  لاوللل ل خايعو إذل بام  قام دبيا  علا  

 .1خوهه"

بعلانارة سلها  إّن مو لثتأال سه من قا  لبلاوعل قاد ردّل لبنهاوة؛ ألن لبللل ا  ل -2

 مصااوُب ،  قااا  لألعلاام: "تلهاا  مصاااوسو علاا  لبحااال ل   أاااز نصااااه، ألن 

. ل قاا  لسان موباك: "للبللل ا  لبعلانارة: مصاوُب 2لبعأللر    تم ساه لبكاو "

لبقلب جمه سوبله "
 .4لسه  خا لسن عقي  3

إّن مو لختلند سه لبكاهيان  عكن ردّل سعو ذلاب إبياه لألصاابيان، ثاين  خاقطال  -3

ل ثتأوج سوبلولد إذل ُثِع  عل  لجه مقاا  خوةغ ه  لب لسي ،  قاا  لألنااوري: 

 5"إذل جوز  ن  هع  لبايت عل  لجه خوةغ ه  لب لسيا  هقاد خاقط ل ثتأاوج ساه"

 لمو ذُِكل من لجه لبله  ه  لبايت بكلع   مصوُب   نطام عليه لال لبقا .
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 المسألة السادسة عشرة

 الخالف في مسألتين:

 تقديم الحا  على صاحبها، -1

 مجيو الحا  من الجار والمجرور المتأخر -2

 قاا  لبليا : "للعلام  ّن لبكاااهيين من اال تقاد م لبهااو  علا  صاوثانو، إذل كااون  

لا : صوثانو لولللً، ملهاعوً كاون  ل منصااسوً،  ل مأاللرلً، إ  ها  صاارة للثادة، ل

زلن جاوء رلكااو ز ادو إذل كون ذل لبهو  ملهاعاوً للبهاو  مادخل عان لب وما  ، ل  ، هيأاّاِ

ز   ضوً تقد م لبهو  عل  ذي لبهاو  ل بعنصااب  أّازلن: رلكاوً جوء ز د، لس ضنم  أّاِ

دن ز دلً.  لبعظنل، إذل كون لبهو  ه وً، نها: يلست لقد جّلِ

ل ّمااو إذل كااون ذل لبهااو  يااعيللً، هأااّازلل تقااد م لبهااو  عليااه، ملهاعااوً، كااون  ل  

دّى    عليه، رلً، قوبال: لذبك ألّن ذل لبهو  إذل كون مظنللً لقدمت لبهومنصاسوً  ل مألل

  ّماو إذللإب  لإليعور قا  لباكل، ألّن ه  لبهو  يعيللً   اد عل  ذي لبهاو  لبعتاأخل، 

اال بنعااو، ل ّمااو جااالز تلااك  كااون يااعيللً، هوبضااعيللن  لااتلكون هاا  عادلعااو علاا  مفّلِ

 ً بفوعا  ل ز اد، هللادة طلاب لبف ا  بلفوعا ، هكاأّن لبصارة لبالثدة  عن  نهاا: جاوء رلكااو

 لب  لبف  ، للبهو  لب  لبفوع ، هو  كان إيعورلً قا  لباكل.

ل مو لباصال   هأجاوزلل تقاد م لبهاو  علا  صاوثاه لبعلهااب للبعنصااب، خاالء  

كون مظنللً  ل مضعللً، ألّن لبنيّ  ه  لبهو : لبتأخيل عن صوثاه هو  كان إيعور قاا  

كعو ذكلنو ه  تقد م خال لبعاتد ، نها: ه  دلرل ز د، له  لبفوع  للبعف ا  نها: لباكل، 

فأوجس في نفسه خيفة موسى1. 

  ً ، لنق  لإن لنأّل ذل لبهو  سهلف لبأل، هلياا ه ل كثل لباصل    عن ان   ضو

وملا أرسللناك عن لسن كيلون ل س  علّ ، للسن سللون؛ لبأاالز، لخاتد  ً سقاباه ت اوب  

 .2ال كافة للناسإ

لب ااّ  لبفاالق سااين ثاالف لبأاال للإليااوه : ّن ثاالفن لبأاال ُم ناادّل بلف اا  كااوبنع ة  

لبتض يف؛ هكأنّه من تعاو  لبف ا ، لس اض ثللهاه، هاإذل قلات: ذلاات رلكاا  سنناد هكأنّاك 

 قلت:  ذلات رلكا  لندلً، لقو  لبلوعل:

                                                             
 .67طه:   1

  . ه  نلح  دلر لبكتب لب لعي   تقدمنو بل ل  لبعاكارة 
 .28: خاأ  2
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 ً ود ـو اِيبُ إبــ َّ   بئن كون سنْلدُ لبعوِء ليعــونن صن ايِاــوً إنّنـــو بنهن  ثن

 لقو  لآلخل: 

 ً ْطلاُنــو كنــوً عليه شند ــدُ   إذل لبعـلُء  ْعيته لبعللءة نوشئـــو  هنعن

-29: 2 لس ضنم  أ    كوه   ثو ً من لبكوف، للبتوء بلعاوبغ ، للا ت لهــــف.  

30. 

تقد م لبهاو  علا  : سين نهوة لباصلة للبكاه  ثا  األو  تضعن لبند خوهين،  

صااوثانو هوباصاال ان  أااّازلن تقااد م لبهااو  علاا  صااوثانو ملهاعااوً كااون  ل منصاااسوً 

  لاولللً  ل مضاعللً.  مااو لبكاهياان هاو  أياا لن تقاد م ثاو  لبعنصاااب للبعأاللر علاا

علا   صوثانو بئو  اددي إبا  لإلياعور قاا  لبااكل. ها  ثاين  نّنام جاّازلل تقاد م لبهاو 

 صوثانو لبعضعل.

ه  لبند هنا سين لبنهوة  خياا ه لمان تا اه مان لباصال ين   الثانيلبحوف   ّمو 

لسااين لساان كيلااون للبفورخاا  للساان سللااون ثااا  مأاا ء لبهااو  ماان لبأااور للبعأااللر 

فصاي  لبعتأخل عن لبهو . هعن اه لبفل ام لألل  ل جاوزل لسان كيلاون لمان تا اه. لإبياك ت

 لبحوف:

 الخالف األو :

تقد م لبهاو  علا  صاوثانو مظناللً كاون  ل مضاعللً.  ذلب لباصل ان إب  جالز 

 قا  لسن لبّلللج: "للباصل ان  أي لن تقد م لبهو  علا  لبفوعا  للبعف اا ، للبعكنا  

للبظااولل إذل كااون لب وماا  ه ااو،  قابااان: جااوءن  رلكاااوً  خااا ، لرلكاااوً جااوءن   خااا ، 

 .1ليلست ز دلً رلكاوً، لرلكاوً يلست ز دلً"

: "لإذل كون صوثب لبهو  منصاسوً  ل ملهاعوً جوز تقد م لبهاو  ل قا  لسن موبك 

 .2عليه لولللً كون  ل مضعلل عند لباصل ين نها بقيت رلكا  لندلً، لجوء مللعوً ز دو"

لقااد لعتعااد لباصاال ان علاا  لبنقاا  للبقيااوب، هوبنقاا   تعثاا  هاا   ّن لبلااعوب  أياا   

 عتن  تقد  ثو  لبعف اا  ساه ل  ضاوً تقد م لبهو  عل  صوثانو،  قا  لألشعان : "كعو   

. س  إّن س ضن لبنهوةِ  للن  ّن تقد م لبهو ، قد ُعِلمن سو ختقللء، ل  3هقد لرد لبلعوب سه"

ثوج  بلعوب محصاص، س   هكم عل  ذبك من ععا  لبقوعدة ه  ره  لبفوع ، لنصب 

 تالى  نّاك إذل لبعف ا  سه،  قاا  لسان لبهوجاب: "لقاد علام سو خاتقللء جاالز تقد عاه،   

                                                             
 .215: 1لألصا  ه  لبنها   1
 .340: 2شل  لبتلني    2
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217 

 

قلاات: جااوءن  رلكاااوً ز ااد باام تهااتج هاا  جااالز لبتقااد م إباا  خااعوب محصاااص، ساا   هكاام 

سوبأالز نظللً إب  ععا  لبقوعدة لبع لام  من لخاتقللء كومنام كعاو ها  رها  جاوء ز اد، 

 .1لنصب يلست ز دلً"

 مو من ثيي لبقيوب، هقد سيّن لباصل ان  ّن لال لبعفوعيا   لمنناو لبهاو    أااز  

تقاد عنو علا  صاوثانو ألّن لبنيا  هيناو لبتاأخيل، لألّن لباصال ين    اللن لإلياعور قاا  

لباكل من لألصا  لبت     أاز لبحللج علينو ألننو ه  لألصا  عنادلم علا  لبتاأخيل، 

هوبناوء عوةادة إبا  ماخا   2فأوجس في نفسه خيفة موسى قا  لألناوري: "قو  ت ل  

لإن كااون متااأخللً بفظااوً، ألّن ماخاا  هاا  تقااد ل لبتقااد م، للبضااعيل هاا  تقااد ل لبتااأخيل". 

ل قا  لبلي : "ل مو لباصل   هأجوزلل تقد م لبهو  عل  صوثاه لبعلهاب للبعنصاب 

خالء كون مظنللً  ل مضعللً، ألن لبني  ه  لبهو  لبتأخيل عن صوثاه هو  كان إيعور 

 .3لباكل" قا 

 ّمو لبكاهيان هقد لختلف لبنق  عننم ه  لال لبحاوف، هااكل عاننم  نّنام  أيا لن  

 عا ، ل نّ نها جوء رلكاوً ز دو، لمللعوً جئت، لثأتنم ه  ذبك لبتوز  ساين لبف ا  للبفو

أيا لن ننم    لبفوع  ه  لبأعل  لبثوني  يعيل بال جوز تقد م لبهو  عليه، لنُِق  عننــم  

ه إن جوء رلكاو ز اد؛ خلاي  لبتااوب لبهاو  ساوبعف ا  ساه. لكاابك  أيا لن تقد عاتلكيب: 

 كون جعل  نها: جوء  للب ز د.

 قا  لسن موبك: "لمن  لبكاهيان تقد م ثو  لبعنصاب إذل كون لولللً بئو  تالم  

كاان لبهاو  مف اا ً لكاان صااوثاه ساد . هاإن كاون لبهاو  ه ااوً بام  عنا  س ضانم تقد عااه 

. ل قاا    ضاوً: "منا  لبكاهياان تقاد م 4عهالر،  عن  تالم لبعف ابيا  للبادبيا "ب لل  لب

ثو  لبعنصاب كقابك: " سصلب ز دلً رلكاوً"    أي لن: " سصالب رلكااوً ز ادلً، ألنّاه 

. ل نقا   ساا ثياون لبعنا  عان س اض لبكاااهيين 5 االم  ّن رلكااوً مف اا  ساه، لز ادلً: ساد "

قد عنو إذل تأخل لبف  ، لإن كون منصاسوً نها: بقيات لنادلً قوةوً: "لمن  س ض لبكاهيين ت

يوثك  هيأاز تقد عنو عل  صوثانو نها: بقيت يوثك  لندل، لقو  لبكاهيان    أاز 

خالء  كونت لبهو  لخعوً كعو مثلنو    ه و نهاا: بقيات لنادل تضاهك، لس ضانم  جاوز إذل 

 .6كون ه وً هأجوز بقيت تضهك لندلً"

                                                             
 .9 68: 1لإلنصوف   1
 .67طه:   2
 .29: 2شل  لبلي    3
 .340: 2شل  لبتلني    4
 .747: 3شل  لبكوهي  لبلوهي    5
 .349: 2ل رتلوف   6



218 

 

ل لنو إب  مو جوء عند لبلياط  هإنّه  حوبف مو جوء عند  س  ثيون ل عكن  ن نلي 

هقااد ذكاال  ّن لبكاااهيين    أياا لن تقااد م لبهااو  لبأعلاا  علاا  صااوثانو لبعنصاااب لباايس 

س ضنم.  قا : "لمن  لبكاهيّان   ضوً لبتقد م عل  لبعنصاب لبظولل، خالء كون لبهاو  

ل، ل  بقيت تلكب لندل، لعلّلال سأنّاه  االم لخعوً،  ل ه وً، هو  أي لن: بقيت رلكا  لند

 .1كان ل خم مف ا ً، لمو س دل سد  منه"

قا  لبدخا  ه  ذكل لبهأ  لبت  لعتعدلو لبكاهيان ه  مو قوبال.  رى  ن  ذكل  ّن  

لنو  ر  وً  سن موبك خوبف هيه لبنهوة، لمننم لبلي  لباي نقا  عان لبكااهيين إجاوزتنم 

  هاكل لسن موبك  ن لبكاهيين  لهضان مث  لال لبتلكياب،  قاا : تلكيب جوء رلكاوً ز دو 

"لمن  لبكاهيان   ضوً تقد  ثو  لبعلهاب عليه إن كون لاولللً نهاا:  جاوء ز اد رلكااوً . 

 .2   أي لن: جوء رلكاوً ز دو"

 مو لبهأ  لبت  لرتضولو لبكاهيان بعو ذلااال إبياه هنا  قوعادة تاند علا   ناه    

قا  لباكل، هالفال لال لبعقاب  بلهض تللكياب ها  تقاد م لبعف اا  ساه،  أاز لإليعور 

 لكابك ه  تقد م خال لبعاتد  إن كون ملتقوً، لبيس لنو مأو  تفصي  لبقا  هينو.

 قااا  لبلياا : "ألّن ذل لبهااو  إذل كااون مظنااللً لقاادمت لبهااو  عليااه، دّى إباا   

 .3لبهو  لبعتأخل" لإليعور قا  لباكل، ألن ه  لبهو  يعيللً   اد عل  ذي

لقد ردّ لال لبهأ  عل  لبكاهيين جّ  لباصل ين م تعد ن ه  ذبك عل  لبلاعوب،  

للا مصدر  صي  من  دب  لبنها خالء كون عن طل م لبقلآن  ل لبنثل  ل لبل ل  أيا  

، لمان 4فلأوجس فلي نفسله خيفلة موسلى لإليعور قا  لباكل  هععو جوء ها  لبقالآن 

كنام"لبنثل قا  لب لب :ه    كفونه بُفَّ لبعيت" ل "ها  سيتاِه  ادت  لبهن
، لمان لبلا ل قاا  5

 :6زليل

  ْلمن لبلعوث ن منه للبنّــدى ُخلُقـو  من  نلمن  نامــوً عل  عوتِه لنِلمــو

 :7لقا  ثلون سن ثوست 
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ْسقن  مأدُل لبدلـلن ُمط  لبا  ّن مأدلً  نْخلنــدن لبدلـلن للثـدلً  َن   عومن لبنّوِب  ن

 :1لآلخل لقا  

أْ   كنلنو ِثْلُعه ذل لبهلمن  ثـالبن خــدددل  ى لبعن قّ  نندلل ذل لبندى ه  ذرن رن  دِ لن

 :2لقا  لآلخل 

 لثلنل هِْ  ل كعو  أــ ى ِخنعـورُ   جن ى سنـال  سو لبغنْيــون عن كاـلل 

 إيوه  إب  لال لبّلد  عكن  ن نضيف إبيه لآلت : 

للبادبياا  ملهاااض، هوبأعاا    باااس هينااو مااو قوبااه لبكاهيااان ستااالم لبعف ابياا   -1

اْن لقا  علياه ه ا  لبفوعا ، للبادبيا   هوبعف ا  مفنا  ه  تللكياب لب لسيا  هناا من

عل  ني  تكللر لب وم ، ههين نقا  بقيت رلكا  لندلً هوبعتاودر إب  لباالن لبنيئا  

لبت  جوء علينو لبعف ا . هأزلبت كلع  رلكا  لال لبع ن ، هضوً عن  ّن لألص  

ه  لبهو   ن تكان مث  لبحال. للبحال كعو لا م لا  مهط لبفوةدة، هكابك لبهو  

 أت  بع  د هوةدة ه  لبتلكيب.  مو تالم لبادبي  هعلدلد ثين نكلر لب وم  هتقا  

بقيت رلكا  لبقيت لندلً، ل   لن لبقورئ لبكل م ه  س د ععو  هعله لال لبتاجيه 

لبااي خاور لهام نعاطل مان  نعاوط تللكياب  من تقد ل لتأل      هتوجاه لبتلكياب

لبهاو  لبتا  تتقاد  علا  صاوثانو،  قاا  لسان موباك: "ألّن رلكاا  مان قابناو بقياات 

 .3رلكا  لندلً  تاودر لبالن إب  ثوبيته، هو  لتفت إب  عورض لبعف ابي "

مااو قوبااه لبكاهيااان ثأاا  علااينم، هكيااف  أياا لن تقااد م لبهااو  علاا  صااوثانو  -2

عل  ل خم لبظولل، هنم  للن  ن قابنو: رلكاوً جئت علا  لبضعيل ل   أي لنه 

لبأالز، ل مو ر  ت رلكاوً ز دلً،  ل بقيت رلكا  لندل    أااز.  قاا  لسان موباك: 

"م   ننم  الهقان  ل  لباصلة ه  جالز تقاد م ثاو  لبعلهااب إن كاون مضاعللً 

 .4خل وً  سصورلم  حلجانكقابه ت وب  

ن تلكه م تعد ن ه  ذباك علا  ماو ردّ ساه لباصال ان مو ذلب إبيه لبكاهيان  عك -3

. ل قاا    ضاوً: "لبام 5علينم،  قا  لسن موبك: "للبصهين جالز لبتقاد م مطلقاوً"

 .1 لتفت لباصل ان بابك لبعالم با دل، هأجوزلل لبتقد م مطلقوً"
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لمتوس   ب لض لال لبحوف من لبعنوخاب ها  لاال لبعقاو   ن نااكل ماو جاوء عناد 

 بنلى ر  نم ه  لال لبتللكيب.لبعهدثين 

 ادل  ن لألختوذ عاوب ثلن قد خور ه  ركب لباصال ين لمان ثاال ثااللم مان  

لبنهوة هيلى  ّن لال لبتقد م معو  أاز، لقد جوء سه بلون لب لب لب لّه قد  شور إبا  ذباك 

ثين نوقش لنقلو  لبهو  من ثيي تأخيللو عن صوثانو،  قا  "ل أاز لبتقد م للبتأخيل 

 .2لبصد ُم" –ماتلعو  –. نها: دخ  لبصد م ماتلعو،  ل دخ  ..

 مو لبدكتار شل ف لبنّأور هقد ناوقش لبحاوف ثاا  لبتللكياب لبلاوسق  للرتضا   

بنفله ر  وً توس  هيه لباصل ين للسن موباك،  قاا : "ل   رى خاااوً بلتفل ام ساين لبعضاعل 

ناات ت ناا   ز اادلً  كقابااك: للبظااولل هاا  لااال لبعلااأب ، هقابااك: "ماالرب رلكاااوً سااه" ل 

"مالرب رلكااوً س  اد" ، هااو  تاالم عناد تأاا   تقد عااه علا  لبظاولل مف ابيا   ل سدبياا ، 

هوبعتاودر إب  لبالن عند قابناو:  مالرب رلكااوً س  اد  لاا لبهوبيا . للاال كاوف بلها   ي 

 . 3تالم"

عان  للباي  ادل بلاوثي  ّن مو ذلب إبيه لباصل ان  تفم م  ماو جاوء ساه لبلاعوب 

لب لب، هكعو لا م لا   ّن لبلعوب لا لألص  لألل  ه  سناوء لبنهاا لب لسا  لتفوقاوً، لبام 

 نكل  ثد ثأيته،  قا  لبدكتار ثلن خعيس لبعلخ "لبلعوب لا لألصا  لألل  ها  سناوء 

لبنها لب لسا  لتفوقاوً، هلام  نكال  ثاد مان لب لعاوء  ن لبلاعوب ثأا ؛ ألنّاه لبعقدما  لأللبا  

. هوبلااللد 4لبنها، لك   صا  لبنها لألخلى تلتاط سه لباا سطالف" لبضللر   بانوء

لبعلعاع  ثا  مأ ء لبهو  مقدموً عل  صوثاه للردة سكثلة ه  لبقلآن لكو  لب الب 

ش لل لنثلل، لب لنو نكتف  ه  لال لبعقو  سنق  س اض لبلااللد لباالردة ها  كاو  لب الب 

 :5لد تقد م ثو  لبعنصاب قا  لبلوعلبند د مو ذلانو إبيه.  قا  لسن موبك "لمن شال

ِل  مليِئين  ُْخلتــ   ـول ْعتنْاتُنم ثتــ   ُوقـال لن نةِين   لصلُت لبم  صن

  رلد لصلت  خلت  مليئين. لمثله قا  لبهورث سن لوبم:

ل ِكوسنــو  لقّطــ  لصلننــو خنْيفـ  لإنّـ   هأن ــُت سحوِبــدل ُطلَّ

 قا  لبلوعل:لمن تقد م لبعنصاب ه وً  
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ى صوثبو بـ  لسو  بن  نللن  ثتــ   نلن   ْجتننــ  ُخْحطنــهُ  ليُب لبغُلن

 .1 رلد بن  للن  صوثب ب   جتن  خحطه ثت   لى لبغللب  ليب"

لب ّ  لال لبلاللد تلد عل  مو ذلب إبيه لبكاهيان لتلتاط سوبعقاب  لبلنيلة عن  

للبعصيل إب  مو  ت  ساه لبلاع ؛    تالى  س  عل  لبفورخ : "... باجب إطلل  لبقيوب 

 .2 ن لبت لم سوبقيوب من غيل مللعوة لبلعوب م ه  ددي إب  لبحللج عن بغتنم"

 الخالف الثاني:

 ّمو لبحوف سين لبنهوة  خياا ه لمن تا ه  لسين لسن كيلاون ثاا  مأا ء لبهاو   

 عن لبأور للبعأللر مقد  عليه. هيعكن تفصيله عل  لبنها لبتوب :

ذلااب خااياا ه لماان تا ااه ماان لبنهااوة إذل كااون لبف اا     صاا  إ  سهاالف لبأاال    

 أاز تقاد م لبهاو  علا  لبأاور للبعأاللر نهاا: "مالرب رلكااوً س  اد".  قاا  خاياا ه: 

"لمن ثّم صور ملرب قوةعوً سلجا ل    أااز، ألنّاه صاور قاا  لب وما  ها  ل خام، لبايس 

قوةعوً لال رج . هاإن قاو : قا  مالرب سقوةعاوً سف  ، للب وم  لباوء. لبا ثلن لال بهلن 

. هنا  خاي"  .3رج ل

ل قاا  لبعاالد: "لتقاا  مالرب رلكاااوً س  اد إذل كاون  رلكااوً  باك. هااإن  ردب  ن  

 .4 كان ب  د بم  أ ، ألّن لب وم  لباوء"

ل قا  لسن لبّلللج: "هاإن كاون لبف ا     صا  إ  سهالف جال، بام  أا   ن تقاد   

لر إذل كونت به، هتقا : ملرب رلكاوً س  د، إذل كون "رلكاوً" ثو ً بك، لبهو  عل  لبعأل

لإن كون ب  د بم  أ ، ألّن لب وم  ه  "ز د" لباوُء هلّعو كاون لبف ا     صا  إبا  ز ادل إ  

 .5سهلف بم  أ   ن   ع  ه  ثوبه قا  ذكل لبهلف"

  لبعأللر،   ل قا  لسن جن : "لبا قلت: ملرب جوبلوً س  د. بم  أ ، ألن ثو 

 تقد  عليه، لتقا : ملرب سنند جوبل  ل أاز: ملرب جوبل  سنند. ألّن ثو  لبعأللر 

 .6   تقد  عليه"
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ل قا  لسن   يش مقتفيوً  ثللم: "... هإن قادمت لبهاو  مان لبعأاللر علا  لبأاور  

 للبعأللر ه  قابك: ملرب رلكاوً س  دل ل نات تأ ا  رلكااوً ب  اد هاإن خاياا ه ل ساو سكال

لسن لبّلللج لمن تا نعو من و من جالز ذبك ألن   ع  ه  ثوبه قاا  ذكال ذباك لبهالف، 

 .1لكعو    أاز تقد م صوثب لبهو  عل  ثلف لبأل كابك    أاز تقد م لبهو  عليه"

لقد لعتعد لاد ء لبنهاوة علا  عادد مان لبهأاج باياون ماو ذلااال إبياه، ل عكان  ن  

ل من لبنهوة ه  ذكل ثأج لبعون ين.  قا  لسن موبك: نلتفيد معو جوء عند لسن موبك لغيل

"لإذل كون صوثب لبهو  مأللرلً سهلف بم  أ  عند  كثل لبنها ين نها: ملرب سنناد 

قوةعاا  هيحطئااان ماان  قااا  ماالرب قوةعاا ً سننااد، لدباايلنم هاا  مناا  ذبااك،  ن ت لاام لب وماا  

 اادى إبيااه ستلااك سوبهااو  ثااون بت لقااه سصااوثاه، ههقااه إذل ت اادى بصااوثاه سالخااط   ن  ت

لبالخااط ، بكاان مناا  ماان ذبااك خاااف لبتاااوب لبهااو  سوباااد ، لإن ه ااوً للثاادلً    ت اادى 

سهاالف للثااد إباا  شاايئين، هأ لااال عايااوً ماان ل شااتلل  هاا  لبالخااط  لبتاا ل  لبتااأخيل. 

لس ضنم   ل  من  لبتقد  سوبأع  عل  ثو  لبعأللر سوإليوه . لس ضنم   ل  سأن ثو  

عع  هيه ثلف جل مضعن م نا  ل خاتقللر نهاا: ز ادو ها  لبادلر لبعأللر شايه سهو  

متكئو، هكعو    تقد  لبهو  عل  ثلف لبأل ه  لال ل مثوبه،    تقد  عليه نها: مالرب 

 .2سنند جوبل "

لمن ثأأنم مو ذلب إبيه لسن لبهوجب، هنا  لى  ّن كو  هصهوء لب لب  حلا  

  مقااد  علاا  لبأااور للبعأااللر لبعت لاام منااه سع ناا   ّن لبلااعوب مفقاااد هاا  مأاا ء لبهااو

سوبف  ،  قا : "لبم  لع  من لبفصهوء تقد عه، لبا كون تقد عه جوة لً باقا  ها  كومنام 

 .3مقدموً، هلعو بم  قد  دّ  عل  لمتنوعه"

هضو عن  ّن من لبنهوة من  الى  ّن لبهاو  صاف  ها  لبع نا ، للبصاف    تتقاد   

 .4هو  عل  لبعاصاف للا مو ذلب إبيه لسن

لقد ردّ لسن موبك لال لبهأج عن لباصل ين زلععوً  ّن لبلعوب  أّاز ذباك  قاا :  

"للال شاه لتحيوب   تلتعي  إ ّ نفس من   تثات به، س  لبصاهين جاالز لبتقاد م ها  

 .5نها: ملرب سنند جوبل ، لإنّعو ثكعت سوبأالز بثااته خعوعوً، لبض ف دبي  لبعن "
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سن هاو  مان  ّن لبهاو  صاف  ها  لبع نا ، هاو  أااز تقاد عنو ل مو مو ذلب إبيه ل 

… هايعكن لبالدّ علياه سعاو جااوء ساه لسان لبّلاللج مان لبتفل اام ساين لبهاو  للبصاف ،  قااا  

للبفلق سين لبهو  لسين لبصف  تفل م سين لخعين ملتلكين ه  لبلفظ، للبهو  ز ودة ها  

 تالى  نّاك إذل قلات: مالرب س  اد لبفوةدة للبحال، لإن بم  كن بوخم ملور  ه  بفظ.   

لبقوةم، هأنت   تقا  ذبك إ  له  لبنّوب رج  آخال لخاعه ز اد للاا غيال قاوةم، هفصالت 

سوبقوةم سينه لسين من به لال ل خم لبيس سقاوةم. لتقاا : مالرب ساوبفلزدق قوةعاوً، لإن بام 

وبعللر خااللً  كن  ثد لخعه لبفلزدق غيلل هقابك: قوةعوً، إنعو يععت سه إب  لألخاور سا

 .1آخل متصوً سه مفيدلً"

 ّماو لسان كيلاون ل ساا علا  لبفورخا  للسان سللاون هقاد جاّازلل تقاد م لبهاو  علاا   

 لبأور للبعأللر ه  نها قابك "ملرب سنند جوبل ".

 قااا  لساان لبلااألي: "قااو   سااا لبفااتن عثعااون: "تقااا : ماالرب سننااد جوبلاا ، ل   

عأااللر    تقااد  عليااه"، للااال قااا  جعياا   أاااز: ماالرب جوبلاا  سننااد، ألّن ثااو  لب

لبنها ين إ  لسن كيلون، هإنّه  جوز تقد م ثو  لبعأللر إذل كون لب وم  هيه عل  لبهقيقا  

. ل قا  لسن   يش: "لكعو 2لا ملرب، لإذل كون لب وم  لا لبف   بم  عتن  تقد ُم لبهو "

م لبهاو  علياه لقاد    أاز تقد م صاوثب لبهاو  علا  ثالف لبأال كاابك    أااز تقاد 

 .3 جوزل لسن كيلون قيوخوً إذل كون لب وم  هيه لبف   ه  لبهقيق "

 ّمو  سا علا  لبفورخا  هقاد ذكال ر  اه ها   ثاد مدبفوتاه  قاا : "لتقاا : "مالرب  

سلج ل خيل مو  كان خيل منك خيلن مو تكان" هتنصب لال عل  لبهو ، ألن لبهو  قد دّ  

لال لبل ي عن  س  عل  ل  لّم عليه،  قاا : "لمان  مثلاه ل نق  لسن موبك  4عليه سوبف  "

 س  عل  ه  لبتاكلة: ز د خيلن مو تكان خيلو منك، عل   ّن لبعاللد ز اد خيال مناك خيالن 

 .5مو تكان؛ هأ   خيل مو تكان ثو ً من لبكوف لبعأللرة لقدّمنو"
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قاد تقاد   مو ر ي لسن سللون هيعكن  ن نقتاله معو جوء عناد لسان موباك،  قاا : "ل 

. ل قا  لبلياط : "هقد قو  سوبأالز مطلقوً: 1عل  لبعأللر سوبو ، كال قو  لسن سللون"

 .2لبفورخ  للسن كيلون، للسن سللون، لصههه لسن موبك"

ب اااّ  مااان لبعفياااد بعتوس ااا  لاااال لبحاااوف  ّن  شااايل إبااا  ماااو لرد عناااد  سااا  ثياااون  

ألزلالي قا  ثابه، سينعاو  ياوف لللألزللي هقد ذكل  سا ثيون ر  وً بلكاهيين للّخ  لب

 س ض لبنها ين معن  جوزلل مأ ء لبهو  من لبأور للبعأللر مقدموً عليه.

 قا   سا ثيون: "لهّص  لبكاهيان هقوبال: إْن كون ذل لبهو  مضعللً جوز تقد عنو 

عليه نها: مالرب ياوثك  ساك، لإن كاون مظناللً للبهاو  ه ا  جاوز تقاد م لبهاو  علا  

رب سنند تضهك، هيأاز ملرب تضهك سنند، لإن كون لبهو  لخاعوً لبعأللر نها: مل

 .3هو  أاز تقد عنو    أاز: ملرب يوثك ً سنند"

ل قاا  لألزلاالي: "لخااوبف ها  لااال لبعلااأب  لبفورخاا  للسان جناا  للساان كيلااون  

. لقاد 4للسن سللون للسن ملكان لس اض لبكااهيين هأجاوزلل لبتقاد م بضا ف دبيا  لبعنا "

 نهوة سوبلعوب للبقيوب:لثتج لد ء لب

هناام  االلن  ن لبنقاا   د ااد مااو  ااالاان إبيااه، هقااد جااوء هاا  لبقاالآن لبكاال م لكااو   -1

لب لب لسحوص  لبل ل لبهوُ  مقدموً عل  لبأور للبعأللر لبعت لم سوبف  . هعن 

،  قااا  لساان لبلااألي: 5ومللا أرسلللناك إال كافللة للنللاسلبقاالآن قابااه ت ااوب  

 وملا أرسللناك إال كافلة للنلاسقابه ج َّ لعاّ : س "للثتج  ل قصد لسن كيلون

وملا ، ل قا  لسن موبك: "كقابه ت وب  6قو :  رلد إ  بلنوب كوه   ي إب  لبنوب"

لكوهاا  ثااو  ماان لبنااوب لقااد تقااد  علاا  لبعأااللر  أرسلللناك إال كافّللةً للنللاس

 .7سوبو "

صاوثانو مان ت ليام  ّمو مو جوء ه  لبل ل هيعكن  ن نلصاد لألسياوب لبتوبيا ، لماو 

ثا  تقد م لبهو .  قا  لسن موبك: "لقد جوء ذبك ملاعاعوً ها   شا ور لب الب لبعاثااق 

 س لسيتنم. هعن ذبك مو  نلدل   قاب:
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نِْلـــ لدو  ُِصْاــنن لن ةو هإْن تنُك  ْذلن  ـو انـهنلنْن تنْالناُــال هِْلغوً سقنتِْ  ثِ   ان

 لدرل. لثاو : لخم رج . رلد: هلن تالاال سقت  ثاو  هِْلعو.  ي: 

 لن ذبك قا  لآلخل: 

ــونن  ايِــبُ    ـوودِ صن بنئِْن كنونن سنْلدُ لبعوِء لنْيعن اِياـــوً إنّنو بنهن  إبــ َّ ثن

 لمثله قا  لآلخل: 

 1هعطلُانــو كنــوً عليه شند ـدُ   إذل لبعلُء  عيته لبعللءةُ نوشئــــوْ 

وعل: بئن كون سلد لبعوء ليعون صود و ل قا  لبألجولي ه  ت ليقه عل  قا  لبل 

...  لبلااولد  هاا  قابااه ليعااون صااود و ثيااي لقاا  لبهااو  مقاادمو علاا  صااوثاه لبعأااللر 

. 2سوبهلف هدّ  لال عل  جالز ملرب جوبل  سنند للا لبصهين بارلد لبلاعوب ساابك"

علياه لقاله قو  لباغدلدي م لقوً عل  قا  لبلوعل سعاو قوباه لسان جنا : "... هعطلاناو كناو 

شااد د". قااو  لساان جناا  هاا  إعااللب لبهعوخاا : كنااوً ثااو  ماان لبنااوء هاا  عليااه، تقااد لل: 

 . 3هعطلانو عليه كنوً شد د"

 ّمو لبقيوب هنم  للن  ن لب وم  لبف   لبعو كون لبف   لا لب وما  هإنّاه  أااز  ن  -2

 قد  لبهو  عليه  قا  لسن لبلاألي: "للثاتج ساأن قاو : لب وما  ها  لبهاو  علا  

 .4لبهقيق  لا ملرب، لإذل كون لب وم  لا لبف   بم  عتن  تقد م لبهو "

لقد تأّل  لبنهوة لباصل ان مو جوء ه  دبي  لبنق ، هقد ذكللل ه  لآل   تاجيناوب  

إعللسي   خلى، ب لناو ها  لاال لبعقاو  نلاتند إبا  ماو جاوء عناد لسان موباك للألزلالي ها  

و قااد جع ااو لبت اادد لإلعللساا  هينااو لسيونااوً   ناام لبتأصااي  للباالدّ علاا  مااو قياا  هينااو، ألنّنعاا

 5وملا أرسللناك إال كافلة للنلاسلبللجن للبصاهين.  قاا  لسان موباك: "... قاباه ت اوب  

لهيااه ثوثاا   قااال :  ثاادلو  ن كوهاا  صااف  إلرخااوبه ههاااف لبعاصاااف ل قيعاات لبصااف  

جاوج للبتاوء مقومه، للا قا  لب محللي. للبثون   ن كوه  ثو  من لبكوف للا قا  لب 

هيه بلعاوبغ   للال مو ذكلل لبلي  دلن ذكل صوثب لبل ي  للبثوبي  ّن كوه  ثو  مان 

لبنوب، للألص  بلنوب كوه ،  ي جعي وً، للال لا لبصهين، للا مالب  س  عل  للسان 

كيلون،  عن  تقد م ثو  لبعأللر سهلف ثكول لسن سللون، لقو : "لإبيه  ذلب، كقاباه 
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لكوها  ثاو ً مان لبناوب لقاد تقاد  علا  لبعأاللر  ك إال كافلة للنلاسوما أرسللنات وب  

سوبو  لمو لخت علت لب الب كوها  قاط إ  ثاو ". كاال قاو  لسان سللاون. لكاابك  قاا  ل  

 لتفاات إباا  قااا  لب محلاالي للب جااوج؛  مااو لب محلاالي هألنااه ج اا  كوهاا  صااف  لباام 

لبعفصا  مان إدخاو  ساوء لبأال تلت عله لب لب إ  ثو ً، للال شاايه سعاو ه ا  ها  خطاا  

 عليه، لإيوهته، للبت ايل سه ععو     ق .

لبيته إذ  خلج كوه  عن لخت عو  لب لب خلك ساه خااي  لبقياوب، سا  ج لاه صاف   

م ماصاف مهالف، لبم تلت عله لب لب مفلدلً ل  مقللنوً سوبصاف   عنا  إرخاوبه لثا

بهااف، ل   تصالن لبصاف  لبعاصاف لبعلتغن  سصفته  ن   اود ذكالل ما  صافته قاا  ل

 بغيلل، للبعلور إبيه سحوف ذبك هاجب لإلعللض ععو  هض  إبيه.

ل ّمو لب جوج هاطون قابه سيّنو   ضوً؛ ألنّه ج   كوه  ثو ً مفلدلً ل    لف ذباك  

من غيل مه  لبن لب، لج له من ماكل م  كانه مدنثاو، ل   تاأت  غوبااوً ماو لا  هياه إ  

لبعاوبغ  كنّلاوس  لهللقا  لمناالرة، لكوها ً سحاوف ذباك، هاطا   ن تكاان عل   ثد  مثل  

مننو، بكاننو عل  هوعله، هإن ثعلت عل  رلل   ثعلت علا  شاوذ لبلاوذ؛ ألّن بهاوق تاوء 

لبعاوبغ  ألثد  مثل  لبعاوبغ  شوذ لبعو   ماوبغ  هيه  شد هي اال عناه سلاوذ لبلاوذ؛ للبهعا  

بلاوذ. لإذل سطا  لبقاا ن ت اين لبهكام سصاه  لبقاا  عل  لبلوذ مكللل هكيف عل  شاوذ ل

لبثوبي للا  ن  كان لألص : لمو  رخلنو  إ  بلنوب كوه " هقد  لبهو  عل  صوثاه ما  

. ل قا  لألزللي: "ل ن كوها  ها  لآل ا  ثاو  مان لبكاوف ها   رخالنو  1كانه مأللرلً"

إبهااوق لبتااوء بلعاوبغاا   ل ن لبتااوء بلعاوبغاا    بلتأنيااي قوبااه لب جااوج لردل لساان موبااك سااأن

مقصارة عل  لبلعوب ل   تأت  غوباوً إ  ه   سنيا  لبعاوبغا  ك وما  لكوها  سحاوف ذباك 

 هإن ثع  عل  رلل   هنا ثع  عل  شوذ...

لقا  لب محللي إ  رخوب  كوه  محوبف بنق  لسن لبدلون  ن كوه    تلت ع  إ   

كون م تودلً ذكللو م ه لقا  لسن موباك ثو ً ل ن لبصف    تناب عن لبعاصاف إ  إذل 

لغيلل  ن كوه  ثو  من لبنوب  ل مه تقد م لبهو  لبعهصارة سإ  عل  صوثانو ل ل ماه 

ت اادي  رخاا  سااوبو  للألكثاال ت د اا  سااإب  للألل  للااا تقااد م لبهااو  لبعهصااارة علاا  

 .2صوثانو معتن  كعو تقد  للبثون  للا ت دي  رخ  سوبو  خوف لألكثل"

و مو لختلند سه لبعأي لن مان شااللد شا ل  ، هقاد  خلجناو لبنهاوة إّماو علا  ل مّ  

 لبضللرة  ل  نّنو بم تلد ه  كو  لبفصهوء سكثلة هوأللب  عندلم  ننو شوذ معتن  .

                                                             
 .338-337: 2شل  لبتلني    1
 .379: 1شل  لبتصل ن   2
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 قا  لسن لبهوجب: "لبم  لع  من لبفصهوء تقد عه، لبا كون تقد عه جوة لً باقا   

. ل قااا  لألزلاالي: "لنهااا قااا  1لمتنوعااه" هاا  كومناام مقاادرلً، هلّعااو باام  قاا  دّ  علاا 

 لبلوعل:

لّيُت ُطــلل عنْنـكُم سنْ دن سنْينن  ـ  كأنُّكم ِعْنـِدي  مْ ــكُ تنلن  ساْكللُكــُم ثتَـّ

هطللً سع ن  ثو  من لبكوف من لبعيم لقد تقاد  علا  صاوثاه لبعأاللر س ان للبهام  ن 

 .2لال لبايت لنهال يللرة"

 ت لبلوعل:ل قا  لبألجولي س د ذكل سي 

 إبــّ  ثاياـــوً إننــو بهايبُ   بئن كون سـلدُ لبعـوِء ليعونن صود ـو

 .3... لمن ه جعنار لباصل ين ل جوسال عن لال لنهال سأنّه يللرة"

ل ماو مااو ذلااال إبيااه مان لبقيااوب علا   ّن لبف اا  لاا لب وماا  هقاد ردّل لباصاال ان،  

ماان لااال  ّن لب وماا  هاا  لبهااو  لااا   قااا  لساان لبلااألي: "لعلاا  لبنهااا ين هاا  لمتنااوعنم

لب وم  ه  ذي لبهو  ه  لألكثل، هوب وم  ه  لبهو  لولنو لا لبأور؛ ألنّاه عنِعا  ها  بفاظ 

 .4ذي لبهو ، لبم  كن كوبف   لباي عع  ه  لبعاي "

لمتوس   بنال لبحوف نلى من لبعنوخب  ن ناكل مو جوء عناد لبعهادثين بنت الف  

 عل  ر  نم ه  مو خام عليه:

هيلى عاوب ثلن  ّن لألثلن لألخا لبال ي لبقوةا  سأاالز تقاد م لبهاو ، لثأتاه  

ه  ذبك لبلعوب هضوً عن  ّن لبحللج عل  لبلاعوب هياه تكلاف لتأل ا ،  قاا : " ّماو إذل 

كون صوثانو مأللرلً سهلف جل  صل ، نها: جللات ها  لبهد قا  نويالة، هوألثلان 

 –هاا  لبقاالآن لغياالل  –لد  مثلا  كثياالة مننااو لألخاا سااوبل ي لبقوةاا  سأااالز تقااد عنو؛ بااار

 .5تد دل. ل  دلع  بتكلف لبتأل   للبتقد ل للبتقد م"

 ماو لباادكتار مهعااد إسااللليم لبانااو هقااد هّصا  لبهااد ي للّخاا ه ثااا  لااال لبحااوف  

هأّص  بلعلأب  لعلّم عل  مو جوء هينو من خعوب، هولتم كثيللً سل ي لسن كيلون، لثول  

ل ي س يد عن لبلاس ها  تللكياب لبهاو  ما  لبأاور للبعأاللر لبعقاد .  ن  حلج بنفله س

 قا  لبادكتار لباناو: "كاون لسان كيلاون  ل  مان  جاوز تقاد م لبهاو  مطلقاوً علا  صاوثانو 

                                                             
 .331: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1
 .379: 1شل  لبتصل ن   2
 .135شل  شاللد لسن عقي :   3
 .15: 3 موب  لسن لبلألي   4
 .39: 2لباله   لبنها  5
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قاد لختلفاال ها   مال لاال  –سصال ان كاهياان  –لبعأللر ساوبهلف، لكاون لبنهاوة قالاه 

لسن كيلاون، لتا اه هيعاو لعتقاد لبفورخا   لبهو  لبكننم بم  للل هينو مو رآل، ... لبقد جوء

للسن سللون هأجوزلل قا ً للثدلً  ن تتقد  لبهو  عل  صوثانو لبعأللر سوبهلف مطلقوً، 

هحااوبف لساان كيلااون سنااال لباصاال ين، لإن كااون لبكاهيااان  الهقانااه هاا  س ااض صااار 

عليه.  لبعلأب ، لل  إن كون صوثب لبهو  يعيللً، هقد علهت  ننم  أي لن تقد  لبهو 

لبقد لردب شاللد ه  تقد م لبهو  عل  صوثانو لبعأللر، ن تقد  ن لسن كيلون قد  هود 

للليان  ن لآل اا   1وملا أرسلللناك إال كافلة للنلاسمنناو هيعاو ذلاب إبيااه ... قاو  ت اوب  

شولد  سن كيلون لثدل، لذبك  ن ذل لبهاو  لخام لاولل، لقاد ثاول  لبنهاوة  ن  صالهال 

ثم   لض مو خام ذكلل من  2لآل   عن لولللو، ثت     كان هينو ملتند  سن كيلون"

تاجينوب إعللسي  عن لب جوج للب محللي ثم علّم لبدكتار لبانو قوةوً: "لمن لال تلى 

، هوبكلعا  للا  كوها  ملات عل  إعللب لسن   –علا  إعللساه  –كيلون بيس مدخا ً سلا ءل

هيعو لي ت به ... للنو  مل  ناغ   ن نناه عليه، للا  ّن لبهو   كوه    صلهنو لبليوق 

إب  صوثانو لبعتأخل، لبقد ر  ت لب جوج للا  هول  ثعلناو علا  لبكاوف هاصاف سأنّاه 

ثا  مو ذكلنو من شاللد ش ل   ثاا  تقاد م  ثم للص  لبدكتار لبانو تفصيله 3مت لف"

لبهو  عل  صوثانو لبعأاللر هتتا ناو شاولدلً شاولدلً لعلّام علا  كاّ ِ للثاد منناو هأ ا  

إبا   ّن خالج بنفلاه  4س ضنو معو لنفلد شولدلً  سن كيلون لثدل لس ضنو باه لبلكااهيين

،  ل لند: سوبتصار لبتوب ،  قا  لبدكتار لبانو: "ل رى   ضوً  ّن نها: ملرب  جوبل  سنندل

ملرب جوبل  سنو، لمو نلب إب  لبكاهيين  ننام  جاوزلل: مالرب تضاهك سنناد،  ل تعاله 

تضهك سنند، مث  لال قاين، بعو هيه مان لبأعا  ساين ياعيل لبغوةاب لياعيل لبعاتكلم إن 

كون بعاكل، لمثله معتن  إن كون لبضعيل بعاكل... ل ثلن لبصار نها: جوبل  ملرب 

 .5ص  لبقا   ن صوثي  تقد  لال لبهو   تاقف عل   من لبلاس"سنو... لخو

ل لى سوثي آخل، للا لبدكتار شل ف لبنأور  نّه  أاز تقد م لبهو  عل  لبف    

مثلااه  لبعاالتاط سوبأااور للبعأااللر بولتعااو  للب نو اا  رلسطااوً ذبااك س نصاال لب  ااودة لباااي

 لبهو ،  قا : "ل أاز  ن تقا :

 للقفوً ملرب س  د

   + ه   + هوع  + جور لمأللر= ثو
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 = جعل  ه لي  تها لي  س نصل لب  ودة م  ل لتعو  سوبهو 

 ل كان تللسط لبكلعوب هينو كوبتوب :

 ً  1سـ    ز ــدل    " مــلرب للقفو

 

 قيد تحصيد   هوع    

 كيفي 

للباي  ظنل بلاوثي  ن تقد م لبهو  عل  صوثانو لبأور للبعأللر  أااز لهام  

 لآلت :

إّن مو جوء سه لبلعوب   ضدل للألصا  ها  تاجياه لبقوعادة لبنها ا  لماو تنطااي  -1

 تهتنو من تللكيب عنوصلل لبلعوب،  قا   سا عل  لبفورخ : "هأّمو لبلعوب هناا

ه  لبفلا للبكثلة سهيي  لتغن  عن ذكلل لبا بم   ضدل لبقيوب للبلعوب ثت  

 أ ء لبلع  سل ء خورج عن لبقيوب، باجب إطلل  لبقيوب للبعصيل إبا  ماو 

 ت  سه لبلع ،    تلى  ّن لبت لم سوبقيوب مان غيال مللعاوة لبلاعوب م اه  اددي 

 . ل قا  لسن موبك: 2إب  لبحللج عن بغتنم، للبنطم سعو لا خطأ ه  كومنم"

 3 سـال، ل   من ـه، هقـــد لرد  لخاــم ثو  مو سهلف جـل قــد  

 عتا   ُمانإّن مو جوء عند لبدكتار لباناو للبادكتار لبنأاور  عكان ل خاتفودة مناه، ه -2

  كيانو إبلبلاس هو ثوج  تعن  من لبتقد م، لكعو لا م لا   ن لبلغ  تعي  ه  تلل

جا لء ب  لإلهناو  لبااي تقاا  ساه عنوصال لبتلتياب ساين  لبا د عن لبلاس للبعي  إ

 نو ا  لبأعل ، لبّعو كون تقد م لبهو  عل  لبأور للبعأاللر بغالض ل لتعاو  للب

  هلاايس لنااو  مااو  عناا  تقد عااه، علاا  مااو  قااا  خااياا ه للب االب إن  ردب لب نو اا

 سل ء قدمته.

 

   

  

                                                             
 .244لبحوهوب لبنها   عند نهوة لبيعن:   1
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 المسألة السابعة عشرة

 الحا  غير مشتقةالخالف في مجيو 

 

 قااا  لبلياا : "قااو  لبعااوبك : لماان لألثااال  لبقيوخااي  غياال لبعلااتق : لبعصاادر  

لآلت  س د لخم ماللد ساه لبكعاو ، نها: نات لبلجا  علعاوً،  ي:  نات لبكوما  ها  لبلجابيا  

عوبعاوً، لمثلااه: لااا زلياال شاا للً، لكانااه ثاو ً ر ي لبحلياا ؛ لقااو   ثعااد ساان  هياا : لااا 

بم علعاوً، للبااي  رى:  ن ّلبعصادر ها  مثلاه تعييا ، ألنّاه هوعا  ها  مصدر،  ي  نت لب و

لبع ن ،  ي:  نت لبكوم  ِعلعوً،  ي علعه؛ للاا لبكوما  شا للً،  ي ِشا لل، للبادبي  علياه 

 نّك تقا : لا قورلن كن لً، للبحلي  علليوً، لخياا ه نهالً، للاال بيلات ساأثال  ل  

من لبعصودر  ق  ثو ً، س   ُقتصل عل  ماو ُخاع  مصودر. ثم لعلم  نّه   قيوب ه  ش ء 

مننو، نها قتلته صاللً، لبقيته هأأةً لعيونو، لكلعته ملوهن ، ل تيتاه ركضاوً  ل عناْدللً،  ل 

مليوً. للبعالد  لت ع  لبقيوب ه  لبعصدر لبالق  ثو ً، إذل كون من  نالب نوصااه نهاا: 

بيس من تقلايعوته ل نالعاه هاو خاوف  نّاه   تونو ُرْجل ً لخلع  لسُطأً لنها ذبك. ل مو مو

 .39-38: 2بيس سقيوبل هو  قو : جوء يهكوً  ل سكوًء لنها ذبك ب د  لبلعوب". 

 اين لبلي  ه  لال لبند خوهوً مت ددلً سين لبنهوة ثا  مأ ء لبهاو  مصادرلً  

وف إبا  هتاو نت  قالبنم عل  لبنها لبتوب : قّلم خياا ه لمن تا ه لبهاد ي عان لاال لبحا

قلعين لألل : مأ ء لبهو  مصدرلً منصاسوً لس ض لب لب تدخ  لألباف للباو  علياه، 

معو  هدث لختوهوً ه  تاجيه لبتلكيب، لبقلم لبثون  مأ ء لبهو  مصدرلً هقط نها قتلته 

صاللً عل  تأل   لخام لبفوعا  قِصالل علا  لبلاعوب  ماو لبعاالد هقاد جاّاز مأا ء لبهاو  

 ن  قاوب علياه، سينعاو ذلاب ث لاب إبا  تاجياه مأا ء لبنكالة علا  مصدرلً، لبكن  عكن 

لبعف ااا  لبعطلاام للرتضاا  لبلياا  تاجيااه لبتعيياا  بنااال لبعصاادر، لتاخاا  لساان موبااك 

 هأ لنو  ثال ً قيوخي ، لإبيك تفصي  ذبك:

 ل ً: ذلب خاياا ه لمان تا اه مان لبنهاا ين إبا  مأا ء لبعصادر ثاو ً هأاوءب  قاالبنم 

 :عل  لبنها لبتوب 

 قا  خياا ه: "لال سوب مو  نتصب من لبعصودر ألنّاه ثاو  صاور هياه لبعااكار.  

نو هلعين، ل مو ِعْلعوً ه وبم. لزعم لبحلي  رثعه هللا  نّه سعن ب  قابك:  لذبك قابك:  مو ِخعن

 نت لبلج  ِعْلعو لد نو، ل نت لبلج  هنعو ل دسوً،  ي  نت لبلج  ه  لاال لبهاو . لععا  

و س دل لبم  هلن ه  لال لباجه لألبف للبو  كعو بم  هلن هيعو كاون ثاو ً هيه مو قناله لم

ِصيل هيه.  لكون ه  ماي  هوع ل ثو ، لكابك لال، هونتصب لبعصدر ألنّه ثو  من
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لمن ذبك قابك:  ّمو علعوً هو علم به، ل ّمو ِعْلعو هو ِعْلم عندل، ل ّمو ِعْلعو هو علم  

. ثم  خا خياا ه س د ذبك ه  تاجيه س ض لبتللكياب 1رجوً"لتضعل به، ألنّك إنّعو ت ن  

ه  ياء بغوب لب لب سين نصب لبعصدر لره ه هوختلف سابك تأل   لبتللكياب عنادل، 

 قا : لقد  له  لال ه  بغ  سن  تعيم، للبنصب ه  بغتنو  ثلن ألننم  تالّعاان لبهاو ، 

 ً... لقاد  نصاب  لا  لبهأاوز هإن  دخلت لألبف للبو  ره ال، ألنّه  عتنا   ن  كاان ثاو

ه  لال لباوب سوألبف للبو ، ألنّنام قاد  تالّعاان ها  لاال لبااوب غيال لبهاو ، لسناا تعايم 

كأنّنم    تاّلعان غيلل، هعن ثنّم بم  نصاال ه  لألبف للبو ، لتلكال لبقان. هكاأّن لبااي 

لباوب هأجل جعيا  لعل  لال … تناّلم  ل  لبهأوز لباوب لباي  نتصب ألنّه ماقاب به، 

 :2مو  جل ته نكلة ثو ً إذل  دخلت هيه لألبف للبو . قو  لبلوعل

ـ ْ عن ال عننو هـو صالل  ــل   بنْيتن ِشْ ِلي ل  إب   ُّ ِ من  خناي و هأّمو لبصَّ

ل مو سنا تعيم هيله ان بعو ذكلب بك، هيقابان:  ّمو لب لُم ه وبمو، كأنّه قو : هأناو  ل    

. ل قااا  لألعلاام م لقااوً علاا  كااو  خااياا ه: "للعلاام  ّن لبظااولل ماان كااو  3سااه"هنااا عااوبم 

خياا ه  نّه  نصب لال لبعصودر عل  لبهو ، لقد دّ  علا  ذباك ستلجعا  لبااوب، لكاابك 

قابك:  نت لبلج  ِعْلعو لد نوً لهنعو ل دسوً، ثم عقب ه  لباوب ساأن ج ا  لاال لبتقاد ل ها  

ألّن سن  تعيم إذل  دخلال لبو  عل  لبعصدر بم  أللل  مالب سن  تعيم دلن  ل  لبهأوز

مألى لألل  لره ال، ل ل  لبهأوز  أللنه مألى لألل  هينصاانه عل   نّاه ماقااب 

باه، هاادّ  ذبااك عنادل علاا   ّن  لاا  لبهأاوز  ااالاان هاا  نصاب ذبااك إباا   نّاه مف ااا  بااه، 

ب لبهاو ، للبهاو    للبعف ا  به  كاان م لها  لنكالة، لإّن سنا  تعايم  االاان ساه ماال

تكان إ  نكلة، هإذل قوبال:  ّمو لب لم هأناو عاوبم ره اال لب لام سو ستادلء، لتقاد لل منعاو  كان 

من ش ء هوب لم  نو عوبم سه، هإذل قوبال:  مو لب لم هأنو عاوبم ساوب لم، هناا علا  يالسين: إن 

م ساه، لإن ج لات لألل  ج لت لب لم لألل  لا لبثون  ره ته ألنّك قُْلت:  مو لب لم هأناو عاوب

غيل لبثون  نصات لألل  ل كان تقد لل  ّماو لب لامن هأناو عاوبم س  اد هنصااه علا  لبعصادر 

كأنّك قلت: منعو  كن من ش ءل هأنو عوبم س  اد لبِ لامن ثام قدمتاه علا  لاال لباجاه... ل نلاد 

 خياا ه:

ـ ْ عن ال   ــل   بنْيتن ِشْ ِلي ل  إب   ُّ ِ من  عننو هـو صاللخناي و هأّمو لبصَّ

هوبنوصب بلصال مو قا  لبصال من لبتقد ل؛ ألنه بايس ها  ماو س ادل ماو   عا  هياه  

هكأنّااك قلاات: منعااو تاالض لبصااال  ل تاااكل لبصااال هااو صااالل، لسنااا تعاايم  قابااان:  مااو 
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لبصاُل عننو سوبله ، كعو قاوبال:  ماو لب لاُم ه اوبمو علا  إياعور لبناوء، لعلا  ماالب  لا  

. ثام 1ال مف ا  به، كأنّاه قاو : منعاو تااكل لبلا ء بلصاال هاو صاال"لبهأوز  كان لبص

 فلف لألعلم إب  نتيأ   د د هينو لبقا  سأن لبعصدر  ق  ثو ً لمف ا ً به،  قا : "للعلم 

 ّن لبادبي  لبقااوط  علا   ّن لبعصاادر لبنكالة هاا  لااال لبااوب  كااان ثاو ً لِعلّاا ً  ّن لب االب 

 لباتا   ل علا  لباتا  كقاباك:  نّماو عوبعاوً ه اوبم، هقاباك: تض ه ماي  مو    كاان إ  ثاو ً 

عوبعوً    كان مف ا  به ألن لخم لبفوع     ق  عل  بغيالل كعاو  قا  لبعصادر، هلّعاو لقا  

قابك:  ّمو ِعْلعوً ه وبم ماق   ّمو عوبعو ه اوبم علعناو  ن لبعصادر ثاو  باقاعاه ماقا  ماو   

بك  ّن خياا ه  لى ذبك مطالدلً  قاا : "للطالد   ضاوً . لقد ذكل لسن مو2 كان إ  ثو ً"

لرلد لبعصدر ثو ً عند خياا ه ه  نها  مو علعوً ه وبم  ل د منعو  اكل إنلون ها  ثاو  

علم هوباي لصفت عوبم، كأنّه منكل مو لصفه ساه مان غيال لب لام، هصاوثب لبهاو  علا  

الف لا نوصب لبهو . لال لبتقد ل لبعلهاب سف   لبللط لبعهالف، له   لبللط لبعه

ل أاز  ن  كان نوصاه مو س دل لصوثاه ماو هياه مان ياعيل، للبهاو  مدكادة، للبتقاد ل 

 منعو  كن من ش ء هوبعاكار عوبم ه  ثو  علم.

هلا كون س د لبفوء ماو،     عا  ماو س ادل هيعاو قالاه ت اين نصاب ماو لبا   ّماو سف ا   

مو علعو هإن به علعو، ل مو علعو هنا ذل لبللط لبعقدر نها قابك:  مو علعو هو علم به، ل 

علم. لسنا تعيم  لت مان ره  لبعصدر س د  ّمو إذل كون م لها ، ل أيا لن ره اه لنصااه 

إذل كااون نكاالة، للبنصااب عناادلم  كثاال، للبهأااوز ان  أياا لن نصااب لبع لهاا  لره ااه 

   ل لت مان نصب لبعنّكل. لخياا ه  أ   لبعنصاب لبع لف مف ا ً به. للألخفش  أ

لقاد رّجان لسان موباك ماو  جاوزل س اض  3لبعنصاب مصدًر مدكدلً ه  لبتنكيل للبت ل ف"

لبنهوة من لبنصب عل  لبعف ا  سه،  قا : "ل جوز س ض لبنها ين  ن  كان لبعنصااب 

س د  ّمو من لبعصودر مف ا  سه ه  لبتنكيل للبت ل ف، للب وم  هياه ه ا  لبلالط لبعقادر 

 ن ، هتقد ل  مو علعو ه وبم عل  لال: منعو تاكل علعوً هوباي هيقدر مت د وً عل  ثلب لبع

لصاافت عااوبم. قلاات: للااال لبقااا  عناادي  لباا  سوبصااالب، ل ثاام مااو لعتعااد عليااه هاا  

لبأالب: ألنّه    حلج هيه ش ء عن  صله، ل   عن  من لطاللدل ماون ، سحاوف لبهكام 

هوعاا ، لهيااه عااد   سوبهوبياا ، هااإّن هيااه إخااللج لبعصاادر عاان  صااله ساياا ه ماياا  لخاام

ل طللد بأالز ت ل فه، لسحوف لبهكم سأنّه مصدر مدكد هإنه  عتن  إذل كون س د لبفوء مو 

    ع  مو س دل هيعو قاله. ل مو لبهكم سأنّه مف ا  سه هو   لض مون   عنا  مناه ها  بفاظ 
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 ل  ه  م ن ، هكون  لب  من غيلل، لمعو  د دل لبلجاب إبياه علا   ثلان لبااجنين ها 

 قا  لبلوعل: 

اُل هـــو صاـلل     بنْيتن ِشْ لي ل  إب   ُّ ِ م عـــل  خاي و هأّمو لبصَّ

هيللى سوبله  علا  ل ستادلء، لسوبنصاب علا  تقاد ل منعاو تاا  لبصاال عنناو هاو  

 .1صال، لال تقد ل لبليلله  للا  خن  من ج   لبصال مف ا ً به"

 ل  لبنها لبتوب :لمو قوبه لسن موبك  هتوج إب  منوقل  ع 

ذلااب لساان موبااك إباا  لبتقااد ل للبتأل اا  لكعااو لااا م لااا   ّن لبكااو  إذل لخااتقو   -1

سغيللعاو هااو ثوجاا  بنعااو،  قااا  لألناااوري: "لمااو    فتقاال إباا  تقااد ل  لباا  معااو 

، ل قا  لبليا : "لألصا  عاد  لبتقاد ل ساو ياللرة ملأئا  2 فتقل إب  تقد ل"

  نصايل إبا  لبتأل اا  ما  إمكاون ثعا  لبلاا ء ، ل قاا   ساا ثيااون: "ألنّاو 3إبياه"

 .4عل  لوللل  خيعو إذل بم  قم دبي  عل  خوهه"

ذكل لسان موباك ها  قاا  لبلاوعل  لبصااُل  تاأل لين مالة ساوبله  لمالة سوبنصاب  -2

لمث  لال لبقا  ملهاض عند لألصابيين من لبنهوة،  قا  لألنااوري: "إذل جاوز 

 .5سي  هقد خقط ل ثتأوج سه" ن  هع  لبايت عل  لجه خوةغ ه  لب ل

عكان  للختنودلً إب  مو جاوء عان لب الب ها  بنأوتناو لبعااكارة عناد خاياا ه هإنّاه 

ب تاجيه مو قي  من لبنصب للبله  ه  لبتللكياب لبلاوسق  ها  يااء ماو نطقات ساه لب ال

ي  هول  هكو  لب لب كعو لا م لا  ثأ ، ل  ثوج  بعحوبف  مو نطقال سه، لبكّن لبنها

بنصااب  لاايل سوبتللكيااب لهاام مااو تطلاااه لبقوعاادة لبنها اا ، هااوبله  علاا  ل ستاادلء، لل ل 

لة محتلف هيه ملة عل  لبعف ابي ، لملة علا  لبهاو ، لمالة علا  لبعف اا  لبعطلام لما

يه قلب بتاج عل  لبعف ا  ألجله، لسإن و  لبنظل ه  لال لألقال  نلى  ّن لبقا  سوبهوبي  

 لألقلب لآلت :لبتللكيب، لب ّ  لباي ج له 

كعو لا م لا   ّن لبهوب  هضل  بايون ليئ ،  قا  خياا ه: "لزعم لبحليا  رثعاه  -1

هللا  نّه سعن ب  قابك:  نت لبلج  علعوً، لد نوً، ل نت لبلج  هنعوً ل دسوً،  ي  نات 

 .6لبلج  ه  لال لبهو "
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ل لم لااا   نن لبعف ااا  سااه مااو لقاا  عليااه ه اا  هوعاا ، ل   هتااوج لبتللكيااب بنااا -2

 لبتأل  .

 ادد، م لا   ّن لبعف ا  لبعطلم  اأت  مان بفاظ لبف ا  بغالض لبتاكياد  ل سياون لب -3

 لسيون لبناب، ل  ثوج  تقتضينو لبتللكيب لنو بنال لألغللض.

لبعف ااا  ألجلااه هنااا مصاادر  اااين علاا  لقاااب لبف اا ، نهااا: ذلااب مهعااد طلاااوً،  -4

 ل ادل  ّن لبتللكيب لبلوسق  س يدة عن لال لبت ل ف.

وً  ادل  ن لبقيوب علا  لاال لبعصاودر لتاجينناو ها  ساوب لبهاو  معاو تقالاه لختوم

لبلغ  لم و يللو، هيقتض   ن نقيس عل  مو قوباه لب الب هيأااز  ن نقاا   نات لبحطياب 

قا ً، ل نت لب وبم سهللً، ل نت لبطوبب  دسوً،  قا   سا ثياون: "ل   قتصال علا  لبلاعوب 

لبلج  ِعْلعوً، هيأاز  ، تقا :  نت لبلج   دسو لناوً،  ه  ثوث   نالب: لألل : قابنم:  نت

للبع ن  لبكوم  ها  ثاو  علام لثاو   دب لثاو  ناا ... لبنااب لبثاون  قاابنم: لاا زليال 

ش للً لثوتم جادلً ل اخف ثلنو للألثنف ِثْلعوً،  ي مث  زليل ه  ثو  لبل ل... لبناب 

 .1لبثوبي قابك:  ّمو ِعْلعوً ه وبم"

بثااون  معااو ذلااب إبيااه خااياا ه، هقااد قصاال مأاا ء لبهااو  مصاادرلً ماا   مااو لبقلاام ل 

لبأعل  لبف لي  مدل ً سوخم لبفوع  عل  لبلعوب، هو  أاز لبقيوب عليه،  قا : "لال سوب 

مو  نتصب من لبعصودر ألنّه ثو  لق  هيه لألمل هونتصب ألنّه ماقاب هيه لألمل. لذباك 

ة، كفوثوً لمكوهه  لبقيته عيونو، لكلعته ملوهن ، قابك: قتلته صاللً، لبقيته هأوءة لمفوجأ

ل تيته ركضوً لعدللً لملايوً، ل خااب ذباك عناه خاع وً لخاعوعوً، لبايس كا  مصادر لإن 

كون لبقيوب مث  مو مض  مان لاال لبااوب  ايا  لاال لبعايا ، ألن لبعصادر لنناو ها  

وناو ُرْجلا ً، كعاو  نّاه ماي  هوع  إذل كون ثو ً.    تلى  نّاه    هلان  توناو خالع ً ل   ت

ْعدلً... لمث  ذبك قا  لبلوعل، للا زليل سان  ْقيوً لثن بيس ك  مصدر  لت ع  ه  سوب خن

  س  ُخْلع :

ْلنـــو لبيدنننـــ عن فنوِصلُ   وهألْ وً سأليل مو ثن ْهاُـا ل طعوء من  هعل  لنْنـِل من

لّم ساه    اتك  اد جناد. لاالكأنه  قا : ثعلنو لبيادنو أل اوً ساألي، كأنّاه  قاا  ثعلناول جنادلً س

 لبكنه تعثي .

 لمثله قا  لبللج : 
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ْدتُه لْبتِقنوطنو رن ِ  لن ْننن  لمن

 .1 ي هُأوءة"

ل قا  لألعلام مّاياهوً كاو  خاياا ه: "لعلام  ّن ماالب خاياا ه ها  قاباك:  تيات  

ز دلً مليوً، لقتلته صالل لماو كاون مثلاه  ّن لبعصادر ها  مايا  لبهاو  كأناه قاو :  تيتاه 

موشيوً لتقتله مصااارل إذل كاون ثاو ً مان لبناوء، لإن كاون مان لبتاوء هتقاد لل صاوسلل، ... 

لبيس سقيوب مطلد ألنّه ش ء لي  ه  غيل ماي ه" لقد صهن لب جوج مو ذلب إبيه 

خياا ه  قا  لألعلم: "لكون لب جاوج  االب إبا  تصاهين قاا  خاياا ه: إنّاه علا  لبهاو  

تونو ز اد ملايو  صان  ن  كاان جالساوً بقوةا : كياف  تاوكم للا لبصالب ألّن قا  لبقوة :  

 .2 ز د:

ل قاا  لساان   اايش مقتفيااوً  ثللعااو: "لعلاام  ّن لبعصاادر قااد  قاا  هاا  ماياا  لبهااو   

هيقو : " تيته ركضوً لبقيته هأوءة لعيونو لكلعته ملوهن " للبتقاد ل  تيتاه رلكضاوً لقتلتاه 

لبتاوء هتقاد لل قتلتاه صاوسلل لبقيتاه مفوجئاو مصاارل إذل كون لبهو  من لبنوء هإن كون مان 

لماادل نو لكلعتااه ملااوهنو هنااال لبعصااودر لشاااننو لق اات ماقاا  لبصااف  للنتصااات علاا  

لبهو ... للألل  مالب خاياا ه لبايس ذباك سقياوب مطالد لإنّعاو  لات ع  هيعاو لخات علته 

  لب لب، ألنّه ش ء ليا  مايا  غيالل كعاو ها  ساوب خاقيوً لرعياو لثعادلً    طالد ها

لبقيوب هيقو  ط وموً لشللسوً" ... للبصهين مالب خياا ه لعليه لب جوج ألنَّ قا  لبقوة  

 تونو ز د مليو  صن  ن  كان جالسو بقوة  كيف  توكم ز د: لمعو  د  عل  صاه  ماالب 

 .3خياا ه  نّه    أاز  ن تقا   تونو ز د لبعل  م لهوً"

 ين: إباا   نّنااو مصااودر هاا  ل قااا  لبلااياط : "هااالب خااياا ه لجعنااار لباصاال 

ُمِلاااّللً، لُم ْلناااو،  مايااا  لبهاااو  مدّلبااا  سوبعلاااتّّم،  ي: خاااوعيو لرلكضاااوً، لمفوجئاااوً، لن

 .4لخوةفين، لطوة ين، لمأولللً، لمصاارلً، لكال لباوق "

 مو لبعالد هقد  جوز مأ ء لبهو  مصدرلً، لقد لختلف عن خياا ه لمن تا ه من  

وب عليااه، إن كااون لبعصاادر ماان  نااالب لبف اا ،  قااا  جعنااار لباصاال ين هاا  جااالز لبقياا

لبعالد: "لمن لبعصودر مو  ق  ه  ماي  لبهو  هينُلده ملندّل، هيكان ثو ً، ألنّاه قاد ناوب 

ااْالل. إنّعااو تأل لااه: صااوسللً  ل  عاان لخاام لبفوعاا ، ل غناا  غنااوءل، لذبااك قااابنم: قتلتااه صن
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ْلااايو، ألن ُمْصااانلل، لكااابك: جئتااه ملااايو، ألن لبع ناا  جئتااه موشااايو . هوبتقااد ل،  نملاا  من

 لبعأ ء عل  ثو ب، للبعصدر قد دّ  عل  ه له من تلك لبهو .

لبا قلت: جئته إعطوًء، ألّن لإلعطوء بيس مان لبعأا ء، لبكان جئتاه خا يو، هناال  

. هنااال 1ثللم اْدعهللن يأتينللك سللعياجيّااد؛ ألّن لبعأاا ءن  كااان خاا يو. قااو  هللا عااّ  لجااّ : 

 لد مّعو  لوكلنو، ل ألي م  كّ ِ صنف مننو"لختصور  د  عل  مو 
2. 

لب ّ  ه  لال لبنق  عن لبعالد مو  حوبف ماو ذكالل لبلاياط  عناه،  قاا : "لشااّ  

لبعالد هقو :  أاز لبقياوب. للختلاف لبنقا  عناه، هنقا  عناه قاا :  نّاه  جاوز ذباك مطلقاوً، 

 قد توس ه لسن موبك.. ل3لنق  آخللن  نّه  جوزل هيعو لا ناب لبف   نها:  تيته خلع "

لمو ذلب إبيه لبعالد  عكان ردّل ساأّن لبلا ء إذل لقا  ها  غيال مايا ه    قاوب  

عليه،  قا  لبصايعلي: "ألّن لبعصادر لبااي لقا  ماقا  لبهاو  لاا شا ء لقا  ها  غيال 

، ل قااا  لساان 4ماياا ه، هااو  أاااز لبقيااوب عليااه، لبكاان  ااتكلم سعااو تكلعاات سااه لب االب"

 .5ه ألنّه محصاص عندل سوبلعوب لبم  لع  ذبك"لبهوجب: "لبم  ألل خياا 

 ّمو  سا لب ااوب ث لاب هقاد ذلاب إبا  تأل ا  لاال لبعصادر علا  لبعف اا  لبعطلام  

 لبعصدر .  قا  لسن موبك "لمالب ث لب ه  لا لبلج  علعوً لنهال:  ن لبعصادر هياه 

 .6مدكد"

لبعدكد، مو  ل عكن  ن نضيف إب  مو ذلب إبيه ث لب من لبقا  سوبعف ا  لبعطلم 

ذلب إبيه لبليلله  ه   جوزته تاجيه نها:  تونو ز د مليوً علا  لبعصادر لبعدكاد،  قاا  

لسن   يش: "لقد ذلب لبليلله  إب  جالز  ن  كان قابك  تونو ز د مليوً مصدرل مدكادلً 

للب وم  هيه  تونو ألن لبعل  ناب من لإلتيون، ل كان من لبعصودر لبتا  بيلات مان بفاظ 

 .7ا:  عأان  ثاوً لكللته س ضوً لتالعت لميض لبالق"لبف   نه

لمو قو ل  عكن ردّل سأّن لبتلكيب ه  م نول بام  قام علا  لبتأكياد  ل سياون لبنااب  ل  

 لب دد لباي  هتوجه لبعف ا  لبعطلم.
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هضوً عن كاننعو نكلة  لد عل  مو ذلاو إبيه،  قا  لسن   يش: "إ   ن كاناه بام  

  ي فه إذل با كون مصدرلً عل  ماو لدعاول  ل قصاد لبلايلله   بام  لد إ  نكلة  د  عل

 .1 عتن  من لقاب لبع له  هيه هوعلهه"

 ّمو لبلي  ل سا ثيون هقد  جوزل تاجيه ل خم لبعنصااب ها  نهاا:  نات لبلجا   

علعوً لا زليل ش للً علا  لبتعييا ،  قاا  لبليا : "للبااي  رى  ّن لبعصادر ها  مثلاه 

ا ثيون: "قابنم: لا زليل ش للً لثوتم جادلً ل لف ثلنوً للألخناف ، ل قا   س2تعيي "

 .3ِثْلعوً  ي مث  زليل ه  ثو  ش ل لكابك سوقينو للأللنل  ن  كان تعيي لً"

لمو ذلاو إبيه  عكن ردّل سعو جوء عند لسن للاو  ثاين ذكال  ّن لبهاو  للبتعييا  قاد  

ييا  لبأعااد لقاد  ت وكلاون هتقا   ت وكلون،  قاا : "إّن ثام لبهاو  ل شاتقوق، لثام لبتع

ل قا  لبتعييا  ملاتقوً نهاا:  4وتنحتون الجبلا  بيوتلالبهو  جومدة نها: لال موبك ذلاو، 

هلل درل هورخو لقاباك "كال  ز ادو يايفو" إذل  ردب لبثناوء علا  يايف ز اد ساوبكل ، هاإّن 

 5ز دلً لا لبضيف لثتع  لبهو  للبتعيي ، للألثلن عند قصد لبتعيي  إدخاوِ  ماْن علياه"

 ّن  لتهقيم بلع ن  ه  لبتلكيب هإننو ثين ندخ   ِماْن  لبتا  تاأت  ماياه  بلتعييا  نأاد

"  ّمو ثاين نقادر  لبتلكيب  حت  م نول هتقا : "لا زليل من ش ل، للا لألخنف من ثلمل

لبع ناا  لباااي  قتضاايه للااا كيااف زلياال، لكيااف لألخنااف، لكيااف  اخااف، هااإن قاادرنو 

لبهو : ش للً، ثلعوً، ثلنو هنأد  ن لبتلكيب  قاله إطللدلً م  ساوب لبهاو ، للاا ماو عاال 

 .6ه  ثو  ش ل لكابك سوقينو" عنه  سا ثيون: " ي مث  زليل

 ّمو لسن موبك هقد  جوز مأ ء لبعصدر ثو ً ه  تللكياب: لاا لبلجا  علعاوً ل دساوً  

لناوً سصارة مطلدة،  قا : "لقد لطلد لرلد لبعصدر ثو ً ه  نها لاا لبلجا  علعاوً 

 . ب اّ  ماو قوباه مان مأا ء7ل دسوً لناوً،  ي لبكوم  ه  ثو  علام لثاو   دب لثاو  ناا "

لبهو  م  لال لبتللكيب ملتقيم، ألن لبلعوب للبقيوب   ضادل ماو  االب إبياه،  قاا   ساا 

ثيون: "...... ل   قتصل عل  لبلعوب ه  ثوث   نالب: لألل : قابنم:  نت لبلج  علعوً، 
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هيأاز  ن تقا   نت لبلج   دسوً لعلعوً لنُْاو، للبع ن  لبكوم  ه  ثاو  علام لثاو   دب 

 .1لثو  نا "

مو من ثيي لبقيوب هقد قوخه لسن موبك علا  لبااوب لألصا ، للاا لبهاو ، لبكناه   

بيس عل  لبصارة لبعطلدة بلهو  سأن  كان ملتقوً، لبكن جوء علا  صاار مان صاارل 

 غيل لبعلتق .

للباي  ظنل بلاوثي س د لب لض لبلوسم،  ّن مأ ء لبهو  مصادرلً معاو تنأاّازل  

يال قليا  مان لبنهااوة جاالز ذباك،  قاا  لسان موبااك، لبلغا  لتلاعن ساه، هقاد لرتضاا  نفالو غ

هضوً  ّن لختحدل  لبهو  سنال لبصار هيه تيليل لتاخ    خت عو   2"لبيس ذبك سا يد"

عادد غيال قليا  مان لبعصاودر ها  سااوب لبهاو     لاعن  ن تكاان ها  ساوب لبعصاادر ل  

عصدر لبصل ن لبتعيي ،  قا  عاوب ثلن: "لقد لرد سكثلة ه  لبكو  لبفصين لقاب لب

لبعنكَّل ثو ً، لبكثلته كون لبقيوب عليه ماوثوً ه  ر ي س ض لبعهققين، للاا ر ي هااق 

صهته هيه تيليل، لتاخ  ، لشعا  ألنالب من لبعصودر  جوزلو هل ام لمن ناو هل ام، 

ل  م ناا  بتأل اا  لبعصااودر لبكثياالة لبعلااعاع  تااأل وً  ا اادلو عاان لبعصاادر، كعااو ه اا  

تكور عدة  نالب من لبتأل   سغيل دلب إذ بم  للعال بلكثالة ثقناو لبااي س ض لبنهوة من لس

 .3 اين لبقيوب"
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 المسألة الثامنة عشرة

 الخالف في مجيو الفعل الماضي حاالً 

 

 قا  لبلي : لقابه ل سدّ ه  لبعويا  لبعثاات مان قاد، لاوللة  ل مقادرة، لقاد  

ااال "قاد" ها  لبعويا  لبعثاات تقد  عل  ذبك، للألخفاش للبكاهياان غيال لبفاللء بام  اج

 :1لوللة  ل مقدّرة، لختد  ً سنها قابه

لِ  لنـ َّ  و لْنتنفنضن لب ُْصفُـاُر سنلّله ل  ةو لإنّ  بنتنْ ُللنِــ  بنــِاْكلن  ـلُ بقنطْ كنعن

لرت صلدورهملقابه ت وب   ، لغياللم  لجااال، بعاو مضا ، للألل  2أو جلاووكم حص 

قاابنم:  يالسه قاو   ل ق اد: ثاو ، ل أاب تأالدل مان قل ب، لقي  إن لبعوي  ه  نها 

"قد" لوللة  ل مقدرة، للأللب   نه شلط   ثو ،  ي: إن قاو   ل ق اد... لباا كاون ثاو ً 

 .46 - 45: 2بلع  م ه "قد"  ل لبالل كعو ه  غيلل من لبعوي  لبالق  ثو ً". 

ثاا  مأا ء ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنهوة لباصال ين للبكااهيين  

ن ذبك. قد م  لبف   لبعوي  ه  سوب لبهو ، هوباصل ان للبفللء من لبكاهيين    أي ل

 ل ّمو لبكاهيان للألخفش هيأي لن ذبك. لإبيك تفصي  لبحوف.

ذلاب لباصال ان إبا   ّن لبف ا  لبعويا     قا  ثاو ً،  قاا  لألنااوري: "لذلاب  

ا  لسن   ايش: "لكاابك لبف ا  لبعويا    لباصل ان إب   نّه    أاز  ن  ق  ثو ً" ل ق

. لقاد 3 أاز  ن  ق  ثو ً ب د  د بته علينو،   تقا  جوء ز د يهك ه  م ن  يوثكوً"

 لختد  لباصل ان بعو ذلاال إبيه سوآلت :

 ّن لبف   لبعوي  منقط ، ل   د  عل  لبهو ، بال    أاز  ن  كان ثو ً  قا   -1

 .4  دّ  عل  لبهو ،  ناغ      قا  مقومه"لألناوري: "إّن لبف   لبعوي   

ماو  صاالن  ن  كاان ثااو ً  ساد  ن  أاااز هياه لبلااوع  للآلن، للاال    كااان هاا   -2

لبف   لبعوي ، هو تقا : جوءن  ز د خور غومه لبلوع ،  قا  لألناوري: "إنّه 

إنعو  صلن  ن  اي  ماي  لبهو  مو  صلن  ن  قو  هياه "لآلن"  ل "لبلاوع " 

ملرب س  د  ضلب، لنظلب إب  ععلل  كتب، ألنّه  هلن  ن  قتلن سه  نها:
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. 1لآلن  ل لبلاااوع ، للاااال    صااالن هااا  لبعويااا ، هيناغااا   ن    كاااان ثاااو ً"

ل أّاز لباصل ان مأ ء لبف   لبعوي  ثو ً لبكانّنم  دبّاان ذباك ستقاد ل  قاد  

هاالف، مضعلة  ل تكان لبأعل  لبف لي  م  لبف ا  لبعويا  صاف  بعاصااف م

منصاب عل  لبهوبيا ،  قاا  لسان لبّلاّللج: "هعتا  ر  ات  ف اوً مويايوً قاد لقا  

ماقا  لبهااو  هنااال تأل لااه، ل سُاادَّ  ن  كااان م ااه "قااد" إّمااو لااوللة،  ل مضااعلة؛ 

 .2بتدذن سوستدلء لبف   لباي كون متاق وً"

باجااد ل قا  لسن   يش: "لرسعو ثاهال منه "قنْد" للم  ل دلننو، هتكان مقادّرة ل

 :3إن بم تكن ه  لبلفظ، قو  لبلوعل

ـــــآلنُ   لطنْ ـــنل كفـــِم لبـــــ قّ   غــال للبــّ ُق من

 4للبعللد قد غدل"

ل قا  لبعاصل : "ل سد ه  لبعويا  لبعثاات مان قاد إبهاإخلل،  ي  نّاه    أااز  

 .5لقاب لبعوي  ثو ً إ  م  قد لوللل كعو مل ه  لألمثل   ل مقدرة"

لقد لرتض  لبفاللء لاال لبال ي عان لباصال ين لتاوس نم هياه،  قاا : "للبهاو     

أو جلللااوكم حصلللرت تكاااان إ  سإياااعور "قاااد"  ل سإلنورلاااو، لمثلاااه هااا  كتاااوب هللا: 

 .7جورلكم قد ثصلب صدلرلم" –لهللا  علم  – ل د  6صدورهم

 لمو ذلب إبيه لباصل ان للبفللء  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 

من نم مأ ء لبهو  من لبف   لبعويا  مالدلد سعاو جاوء ها  لبقالآن لبكال م، إّن  -1

لكو  لب لب ش للً لنثللً،  قابان  سا ثيون: "هقد جوء منه مو    هصا  كثالة 

 .9، ل قا    ضوً "كنثل ذبك ه  بلون لب لب كثلة تاجب لبقيوب"8سغيل قد"
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 اا  لبعوياا  كااو  لباصاال ين علاا  تقااد ل  قااد،  ل ماصاااف مهااالف  قااا  لبف -2

بتكااان ثااو ً، لم لااا   ن لبتقااد ل خااوف لألصاا ،  قااا  لبلياا : "لإليااعور 

 .1خوف لألص "

ل مو لبكاهيان لألخفش من لباصل ين هقد ذلاال إب  جالز لقاب لبف   لبعويا  

 2ثو ً،  قا  لألناوري: "ذلب لبكاهيان إب   ن لبف   لبعوي   أاز  ن  ق  ثو ً".

 ل إبيه سوبلعوب للبقيوب.لقد لختدبال بعو ذلاا 

  ل ً لبلعوب: هقد جوء ذبك ه  لبقلآن لبكل م لش ل لب لب:

هله بضاعتنا ردت ، لقابه ت وب  3أو جااوكم حصرت صدوركمقابه ت وب : 

 .4إلينا

 :5لقا  لبلوعل

 لإنّــ  بت للنُــ  باكللِ  ننْفض و   كعو لنتفــض لب صفاُر سلّله لبقطلُ 

 :6لقو  لآلخل

 به كف و كوبدّعد باــّدلُ لبنّـــدى  ثــور ل مثِ  لبغايِط لبعـا ّبِ  إب 

 ً  :7لقابه   ضو

ْيـطل ُماّصـ ِ   در لل كحدرلِف لبابيــــِد  مـّلل  تقلّــب كفّيــه سحن

 :8لقا  طله 

رَّ  ـهُ لبُعتــان ً   دِ كِليِد لبغنضو ناّْنتـن  لكّلي إذل ننــودى لبُعضـوُف ُمأنّاو
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 القيــاس:ثانياً: 

 ّن مو صلن  ن  كان صف  بلنكلة جوز  ن  كان ثو ً بلع له  نهاا: جاوء رجا و  -1

مللبو، لجوء لبلج  مللعوً،  قا  لألناوري: "ل ّماو لبقياوب هاألّن كا  ماو جاوز 

 ن  كان صف  بلنكلةِ، نها: "مالرب سلجا  قوعادل لغاو  قاوةم" جاوز  ن  كاان 

، لسااوبغو  قوةعااوً للبف اا  لبعوياا  ثااو ً بلع لهاا ، نهااا: ماالرب سوبلجاا  قوعاادلً 

 أاز  ن  كان صف  بلنكلة، نها: "ملرب سلج  ق د، لغو  قاو " هيناغا   ن 

 أاز  ن  ق  ثاو ً بلع لها ، نهاا: "مالرب سوبلجا  ق اد" لساوبغو  قاو "، لماو 

 .1 شاه ذبك

ل قا  لب كالي:" ن لبعوي   ق  صف  بلنكالة، هأاوز  ن  قا  ثاو ً مان لبع لها  

لبعضورب، لمثوبه قابك: ملرب سلج  كتب  ي كوتب كعو تقا : مالرب سلجا ل كوبف   

 كتب، لتقد لل  ّن لبهو  صف  ه  لألص ، لإذل كون لبعوي   صلن  ن  كان صف  هقاد 

 .2صلن ألص  لبهو "

 ن لبعوي   ق  ماق  لبعلتقا ؛  ي  ّن لألزمن   قاا  س ضانو مقاو  س اض  قاا   -2

ويللوم يللنف  فللي لبعلااتقا ، كقابااه ت ااوب  لب كااالي: " ن لبعوياا   قاا  ماياا  

ل قا  لبعلاتقا  سع نا  لبعويا  كقاباه ت اوب   3الصور ففزع من في السموات

فوجد رجلين يقتلتالن4  لإذل لقا  كا ٌّ مننعاو ماقا  لآلخال لجاوزب لبهاو  مان

 .5 ثدلعو كون لآلخل كابك"

دّ لباصل ان مو لثاتج ساه لبكاهياان، ل عكان  ن نقتااس لاال  وء جالبالدّ معاو لقد رن

 عند لب كالي هقد  لج ل لهم لآلت :

  قا : " ّمو لآل   هوبأالب عننو من  لجه:

  ثأا   لعلا  لاال –قاهاه هللا  – ثدلو:  ن لآل    للد سنو لبدعوء كعاو تقاا : جاوء ز اد 

 هينو.

ر  نّه لصف، لبكن لبعاصاف مهالف تقد لل  ل جورلكم قاموً ث صلب ل للبثون : نُقندِّ

 " لا لبهو ، "ثصلب" ن تنو. "قاموً 
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 للبثوبي:  ن "قد" م ه مقدّرة  ي قد ثصلب، لنهن نأّاز ذبك.

للبللس :  ن ثصل صدلرلم كون ماجادلً لقت مأيائنم، هوبف ا  لناو بام  نقطا  سحاوف 

 .1ملأبتنو، هإن قابك: ملرب سلج ل يلب  مِس قد لنقط  لبضلب منه ه  لبهو "

 ل ّمو قا  لبلوعل: 

 لب صفاُر سلله لبقطلُ كعو لنتفضن 

دّ لألنااوري علا  لبكااهيين لتاأل  لباياات علا  ثااف قاد بضاللرة لبلاا ل،   هقاد رن

 قا : "هإنّعو جوز ثاف ذباك؛ ألن لبتقاد ل هياه: قاد سلّلاه لبقطال، إ   نّاه ثااف بضاللرة 

 .2لبل ل"

لب ّ  لباي دها  لباصال ين إبا  ذباك لبتأل ا   نّنام لشاتلطال ها  لبهاو   ن تكاان  

   ل منتظلة، للال غيل ماجاد م  لبف ا  لبعويا ، باال لجّناال ماو جاوء ها  كاو  مقورن

لب لب عل  تقد ل  قد  ألنّنو تقلب لبعوي  من لبهو   قاا  لب كاالي "لقاو  لبكاهياان 

 أاز ذبك؛ ألن  كثل مو هياه  نّناو غيال ماجاادة ها  زماون لبف ا ، لذباك    عنا  كعاو   

 .3تعن  لبهو  لبعقدّرة"

تض  لسن موبك ل سا ثيون مو جوء عند لبكااهيين مان جاالز مأا ء لبهاو  لقد لر 

 ، لبايسه وً موييوً،  قا  لسن موباك: "لزعام قاا   ن لبف ا  لبعويا  بفظاوً    قا  ثاو ً 

لألصا   قاله  قد  لوللة، إ  لل  قالاه مقادّرة؛ للاال دعااى   تقاا  عليناو ثأا ؛ ألنّ 

ذل نام ساه، إلبعلور إبيه      د م ن  علا  ماو  ف عد  لبتقد ل، لألن لجاد  قد  م  لبف  

 بم تاجد، لثم لبعهالف لبعقدر ثااته  ن  د  عل  م ن     در  سدلنه.

هإن قي : قد تد  عل  لبتقل ب، قلات د بتناو علا  لبتقل اب ملاتغن  عنناو سد با   

باه خيوق لبكو  عل  لبهوبيا ، كعاو  غنا  عان تقاد ل لبلاين لخااف خايوق لبكاو  مثا  قا

س  كعو لختغن  عن تقد ل قد  4وكللك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديثت وب : 

 .5م  لبعوي  لبقل ب لباقاب إذل لق  ن توً  ل خاللً"

، هأّماو: 6جلااوكم حصلرت صلدورهمل قا   ساا ثياون ت ليقاوً علا  قاباه ت اوب   

 ، هعن شلط دخا  قد قللءة لبأعنار هأعنار لبنها ين عل   ّن لبف   ه  ماي  لبهو
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نو مقدرة، لمن بم  ل ذبك بم  هتج إب  تقاد للو، هقاد  ّعل  لبعوي ، إذل لق  ثو ً زعم  ن

 .1جوء منه مو    هص  كثلة سغيل قد"

ل قااا    ضااوً: "للبصااهين جااالز ذبااك سغياال للل ل  قااد للااا قااا  لبأعنااار  

 .2للبكاهيين للألخفش بكثلة مو لرد ه  ذبك"

لبعفيد  ن نلى مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن، لبنأخا لألخاتوذ عااوب ب ّ  من  

ثلاان نعاذجااوً بناام، ألنّااه لختقصاا  ماهااي لبهااو ، لتطاالق بعأاا ء لبهااو  ماان لبف اا  

لبعوي ، هل ى  نّنو تأت  من لبعوي  سدلن  قد   لاتقيم ل هلان ها  لبتللكياب ألن هياه 

 قا : "للال لبال ي ثلان، لها   تيليل تد دل لبنصاص لبكثيلة لبعلعاع  من لب لب،

 .3لألخا سه تيليل تد دل لبنصاص لبكثيلة لبعلعاع "

للباي  ظنل بلاوثي  ن مو ذلب إبياه لبكاهياان للرتضاول لسان موباك ل ساا ثياون  

لا لبللجن، ألّن لبلعوب  د دل، لثيي ُلجد لبلاعوب سكثالة هإنّاه    قاا  لبالدّ للبتأل ا ، 

ثيون: للبصهين جاالز لقااب لبعويا  ثاو ً سادلن "قاد" ل   قا  لبلياط : "قو   سا 

 هتوج بتقد للو بكثلة لرلد ذبك، لتأل   لبكثيال يا يف جادلً، ألنّاو إنعاو نانا  لبعقاو يس 

 .4لب لسي  عل  لجاد لبكثلة
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 المسألة التاسعة عشرة

 الخالف في  مجيو الحا  جامدة

 

  ً علاا  مااو    ناغاا  ماان   قااا  لبلياا : "لمننااو  خااعوء جوماادة، متضااعن  تاسيحااو

لبتقلااب هاا  لبهااو ، ماا  لعاا ة ل خااتفنو ، لساادلننو   ضااوً، كقااابنم:  تعيعيااوً مااّلة لقيلاايّوً 

  خلى، لقابه:

لِر ن  لِب  شاوة لبنّلوِء لب نان له  لبهن
  ه  لبلـْلِم  ْعيـورلً جفوًء لِغلظــ   1

 ابه: ي  تتها  تعيعيّو، ل " تنتقلان  عيورلً ل شاول لبنلوء، لكال ق 

  ه  لبا ةـــِم  ل دلً بالثـــدنةل   له  لب يــودنةِ  ْل دلً ب نـــوّبِ 

 لتقا  ه  غيل لبنع ة: تعيعيوً قد علم هللا ملة لقيليوً  خلى، سو لع ة. 

لااال لباااي ذكلنااو: مااالب لبلاايلله  للب محلاالي،  عناا  كااان لااال لألخااعوء  

لنتصااوسنو علاا  لبعصاادر  ، قااو  منصاااس  علاا  لبهااو ؛ لمااالب خااياا ه، للااا لبهااّم، 

  ثاو  هالبعصنف، إنّه بيس لبعللد:  نّاك تتهاا  ها  ثاو  كاناك تعيعياوً، ل نكام تنتقلاان 

 كانكم  غيورلً، س  لبع ن : تتهّا  لال لبتهّا  لبعحصاص.

لمننو، عند لبليلله ، صفوب تضعنت تاسيحوً علا  ماو    ناغا  ها  لبهاو ، ما   

وةعاوً لكاب، ل: ق قوةعوً لقد ق د لبنوب، ل:  قوعدلً لقد خاور لبلبنع ة لسدلننو، نها قابنم: 

ّمو عند دكدة؛ ل قد علم هللا لقد ق د لبنوب، تقد لل:  تقا  قوةعوً، هنا عند لبليلله  ثو  م

 أااز لخياا ه، للبعالد، للب محللي، هوبصف  قوةع  مقو  لبعصادر،  ي:  تقاا  قيوماو؛ 

م م قاد علاـن بلعاتاد ، هتقاا :  تعيعاّ  مالة..، ل:قاوةره  لا ن لبقلاعين، علا   نّنعاو خاالل

 .49-48: 2هللا...،  ي:   نت تعيعـّ ، ل: لـا قوةم قــد علم هللا...".

 تضعن لباند خوهاوً ثاا  تاجياه قاابنم:  تعيعياوً مالة لقيلايوّ  خالى، ... لكاال  

 ...هللاقابنم:  قوةعوً لقد ق د لبنوب، ل قوعدلً لقد خور لبلكب، لقوةعوً قد علم 

هلياا ه لمن تا اه مان لبنهاوة كعاو  الى لبليا   نصااان علا  لبعصادر، ل ّماو  

لبليلله  للب محللي هيل ون لبنصب عل  لبهو ، لمننو مو لنفلد ساكلل لبلايلله  ها  

 .2جالز لبنصب عل  لبهو  لبعدكدة
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عل   ّن لبتللكيب لبلوسق   أاز هينو لبله  عل  لبحال   بعاتاد  مهاالف، لإبياك  

  تفصي  لال لبحوف:

نق  لبنهوة عن خياا ه  نّه  أي  لبنصب عل  لبعصدر، لمننم من نقا   ناه  أيا   

ثتا  للبنصب علا  لبهوبيا  ها  قاابنم:  تعيعياوً مالة لقيلاوً  خالى، ل عاارن لذل ناوب"، 

و تتضن لبصارة كومل  ثاا  ر ي خاياا ه لمان تا اه مان لبنهاوة،  عكان  ن ن ااد إبا  ما

 ماق  قابه معو نلاال إبيه. ذكلل خياا ه بنلى

 قا  خياا ه: "لال سوب مو جالى مان لألخاعوء لبتا  بام تدخاا مان لبف ا  مأالى  

 نّاك  نّعاو لااللألخعوء لبت   خاب من لبف  . لذبك قابك:  تعيعيّاوً ماّلة لقيلايّوً  خالى، لإ

، هقلت:  تعيعيوً مّلة لقيليّو  ُْخال نل لتنقه ل ُ  قلات:  تهااَّ  نّاكى، كأر  ت رجوً ه  ثو  تنلناه

  عناد . ها تعيعيوً مّلةً لقيليّو  خلى. هأنت ه  لال لبهو  ت ع  ه  تثايت لال باه، للاا

 ه إ ّاول،تلك لبهو  ه  تلّان لتنقّا ، لبايس  لاأبه ملتلشادلً عان  مال لاا جولا  ساه بيُفنعا

 ل حالل عنه، لبكنه لسّحه سابك.

ِد قو   ا  انلنا  للخاتقاله س يال  عاار لثدثنو س ض لب لب،  ّن رجوً من سن   خن ا  جن

ن عاارل هتطيل منه، هقو :  وسن   خد، عارن لذل نوب! هلم  لد  ن  لتلشدلم بيحااللل عا

يناه ثاو  تنا لصّهته، لبكنه ناّننم، كأنّه قو :  تلتقالان  عارن لذل ناوب! هو خاتقاو  ها 

ن للبتنق  عناد  ثاوستين ها  لبهاو  ل  ثاات   رلد  نلألّل ، إ ولم كون للق وً، كعو كون لبتلاه

 بنم لألعارن بيهارلل.

 لمثُ  ذبك قا  لبلوعل: 

فنوًء لغلظـــ   له  لبهلب  شاـولُ لإلموِء لب الر ِ    ه  لبِللّم  عيـورل جن

ةً كال. لقو : لَّ   ي تنقّلان، لتلّانان ملة كال لمن

 بالثـــدةل  ه  لبا ةـــِم  ل دلً   له  لب يــودة  ل دلً ب نـــوّبِ 

لإن  خااالب هاا  لااال لباااوب علاا  لااال لبهااد نصااات   ضااوً كعااو نصااات هاا  ثااو   

لبحال ل خم لباي  خا من لبف  ، لذبك قابك: تعيعيّو قد علم هللا مّلة لقيلايو  خالى. هلام 

تلد  ن تحال لبقا  سأمل قد جنلال، لبكنّك  ردب  ن تلتعه سابك، هصاور ساد ً مان لبلفاظ 

م ماا لة لتتقاايُّس  خاالى، ل تعضااان لقااد لخااتقالكم لااال، لتنقلّااان لتلّانااان، سقابااك:  تااتعه

 .1هصور لال كنال، كعو كون تلسوً لجند ً سد ً من لبلفظ ستلست لجندبت با تُُكلَّم سنعو"
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 تضن من تهلي  خياا ه ب نالن لباوب  نّه  لج  تعيعيوً لقيليوً إب  سوب لبعف اا   

ف ابيا  عاارن لذل ناوب هيظنال با   ن لبغوباب علياه لبعلبعطلم بف   مهالف،  ّماو قاباه:  

  ل ناوب علابلف   تلاتقالان.  ّماو إن قنادّر لبعف اا  ساه ياعيللً ها  تلاتقالانه، هاأعارن لذ

 لبهوبي .

لقد ر ى س ض لبنهوة  ّن مو ذلب إبيه خياا ه ها  " عاارن لذل ناوب"     ادل  ن  

لختلاكلال تقاد ل خاياا ه ها   عاارن  كان تفليل م ن    إعللب:  قا   سا ثيون: "لقاد 

لذل نوب تلتقالان هقي  لا تفليل م ن    إعللب، للإلعاللب  تلاتقالانه  عاار ثااف 

، لقد نلب لال ل ختلكو  عن خياا ه إب  لسن خللف للسن عصفار،  قاا  1لبعف ا "

لسن عقي : "لذلب لسن خللف للسن عصفار إب   ّن  عار لذل نوب ثو ، لج و تقد ل 

ا ه،  تلتقالان  عار لذل ناوب تفلايل م نا . قاو  لسان خاللف لثقيقا  لبتقاد ل هياه: خيا

 تلاتقالانه  عااار... قااو  لسان عصاافار: ألنّناام إذل لخااتقالال  عاار هقااد لخااتقالال لألعااار. 

لملتندلعو ه  ثع  كو  خاياا ه علا  ذباك  نّاه بام  ااكل ها  لبااوب لبااي ذكال لاال هياه 

 .2مف ا ً"

لبّلد علياه سعاو جاوء عناد لسان جنا ، هإنّاه متا   مكان ثعا  لبكاو  لمو قو ل  عكن  

، للااا مااو  تهقاام هاا  تاجيااه 3علاا  مالهقاا  لإلعااللب بلع ناا ، هنااا مااو   غو اا  لرلءل

 لبتلكيب عل  لبعف ابي  بلف   تلتلقالان لعل  لبهو  م  تقد ل لبعف ا  ه  تلتقالانه.

وعدلً لقد خور لبلكب، لقوةعوً قد علم  ّمو لبتللكيب نها:  قوةعوً لقد ق د لبنوب، ل ق 

 ااو  هللا، هيقااا  خااياا ه هينااو: "لااال سااوب مااو  نتصااب ماان لألخااعوء لبتاا   خاااب ماان لأله

قد خور ل قوعدلً للنتصوب لبف  ، لختفنم  ل بم تلتفنم لذبك قابك:  قوةعوً لقد قن ندن لبنوب، 

 ور لبلكب،علم هللا لقد خلبلكب. لكابك إن  ردب لال لبع ن  لبم تلتفنم، تقا : قوعدلً 

ِلمن هللا لقد قن ندن لبنوب.  قوةعوً قد عن

لذبااك  نااه ر ى رجااوً هاا  ثااو  قيااو   ل ثااو  ق اااد، هااأرلد  ن  ناِّنااه، هكأنّااه بفااظ  

م صاور ل خالسقابه:  تقا  قوةعوً للتق د قوعدلً، لبكنه ثاف لختغنوء سعو  لى من لبهاو ، 

 صدر ه  لال لبعاي .سد ً من لبلفظ سوبف  ، هألى مألى لبع

لمث  ذبك: عوةالً سوهلل من شللو، كأنّه ر ى شيئوً  ُتّق  هصور عناد نفلاه ها  ثاو   

لخاات وذة، ثتاا  صااور سعن باا  لباااي رآل هاا  ثااو  قيااو  لق اااد، ألنّااه  االى نفلااه هاا  تلااك 
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سد  مان لبهو ، هقو : عوةالً سوهلل، كأنّه قو :  عاذ سوهلل عوةالً سوهلل، لبكنّه ثاف لبف   ألنّه 

 قابه:  عاذ سوهلل، هصور لال  ألي لولنو مألى عيوذلً سوهلل.

، من  صاهوب رخاا  هللا صال    لقو  لبلوعل، للا عاد هللا سن لبهورث لبلننع ه

 هللا عليه لخلم: 

  بهـْم عالسنــك سوبقاِ  لبا ن طغـال  لعنوةِــال سك  ن   لـال هنيْطغُانِ 

 هكأنّه قو : لعيوذلً سك.

 قابه: لمثله 

ــّم زّثــورل  ُننوننــو ً   لِعْند لبهن ِثْلصـو نبــ ً لن ْلأ ْ ــتن من عن ل ن جن   نرن

 .1كأنّه قو : ت ثل زثيلل لتئن  نينو" 

 تضن من كو  خياا ه  نّه  نصانو عل  لبعصدر لب ّ  ه  لال محوبف  بعو ذلاب  

هضاوً عان ذباك هاإّن  2مصادر"إبيه لألعلم  قا : "للبقا  هيه مو قوبه خياا ه  نه ثو    

هيه محوبف  بعو ذكلل لبنهوة لبوثقان بألعلم كوبلي  لغيلل. لقد  خا سل ي خياا ه نفل 

، للبليا ، لب لّنام لتأناال ساأّن لبع نا     لاتقيم ما  3غيل قلي  من لبنهوة مننم لبعالد

سقااي لبهوبي  م تعد ن ه  ذبك عل  تاجيه س ض لبلاللد.  قا  لسان لبهوجاب: "لبايس 

 ن  كان ثو ً إذ با كون ثو ً بكون لبع ن  تتها  ه  لال لبهوب ، لبم  لد  نّه  تها  ه  

 ثو  كانه تعيعيّوً لإنعو  رلد  نّه  نتق  تنقوً مت ددلً كعو  ف  قابه:

  ه  لبا ةــِم  ل د بالثـــــدةل   له  لب يـــودةِ  ل دلً ب نــوّب

 لان لال لبتنق ، هونتصوسه لنتصوب لبعصدر، لكابك قابه: ي تتهابان لال لبتها  لتنتق

  ه  لبّللِم  عيــورلً جفوء لغلظـ ً   له  لبهلِب  شاـولُ لبنلوِء لب الر ِ 

 ل د  نّنم  نتقلال لال لبتنق ، هثات  نّه بم  لد  نّه  نتقا  ها  ثاو  كاناه تعيعياو لإنّعاو  رلد 

إب  لبقيلي  هاجب  ن  هع  عل  لبعصادر  نّه تنق  لال لبتنق  لبعحصاص من لبتعيعي  

 .4  عل  لبهو ، للا مالب خياا ه ه  لبأعي  للا لبصهين"

سق   ن نليل إب  تاجيه لبليلله  للب محللي ها   ثاد ر  ياه ها  لبعلاأب  كعاو  

 شور لبلي . هف  نها قابنم: لتعيعيو ملة لقيلايو  خالى، هقاد ذلاب لبلايلله  إبا   ن 
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. لتا اه لب محلالي،  قاا : "لمناه   ي لبهو    عل  لبعصادر  ل خم منصاب عل  

. ل قا  لسان   ايش ماياهوً قاباه: "ل ماو قاابنم 1من لبهو    تعيعيو ملة لقيليو  خلى"

" تعيعيو ملة لقيليو  خلى" هإنّه منصاب عل  لبهو  لإن كون لخعوً جومدلً غيال ملاتم 

إب  ثكام لبعلاتقوب ثتا   صايل  من ثيي كون منلاسوً للبنلب  حلجه من ثي  لبأعاد

. ل قا  لسن عصفار مقتفيوً  ثللم "لمن ذبك مو  جالى مان لألثاال  لبتا  لا  2لصفوً"

 خعوء بم تدخا من لبف   مألى مو  ُِخا منه، نها قابنم:  تعيعيوً ملة لقيليو  خلى" ... 

لمن قابنم:  عارن لذل نوب"
3. 

نااوب،  ل مااو  عوثلنااو نهااا قااا  ل ّمااو مااو  حااد تلكيااب نهااا:  قوةعااوً لقااد ق ااد لب 

 :4لبلوعل

وِرجوً من هّ  زلُر كـــو ِ   ....................................  ل  خن

هقد لجنت عل  لبهو  عند عيل  سن ععل لمن تا ه كوبليلله  للسان عصافار  

للسن موبك ل سا ثيون،  قا  لبعالد: "ل مو عيل  سن ععل هإنّه كون  أ   خورجوً ثو ، 

. 5 اكل مو عولد عليه، لبكنه  قا : عولدب رس  ل نو غيل خورج من هّ  زلر كاو "  

. 6ل قا  لسن عصفار: "... لكابك لبتها  للبتلان  ألي مألى  قوةعوً لقد ق د لبنوب"

لقد ردّ لسن   يش لال لبقا  زلععوً  ّن لبفوةدة منتفي  من لبهو  ه  لاال لبتلكياب،  قاا : 

ن لبهو   سد هينو من هوةدة إذل كونت هضل  ه  لبحال لبيس ه  ذبك "ل نت تل د لبهو  أل

. لقد  طو  لسن موبك لبّلد عل  لال لبقا  متحالً من لبعالد 7هوةدة ألنّك   تقا  إ  قوةعوً"

نعاذجوً بللدّ عل  مان زعام مصادر   لاال لألخاعوء لبعلاتق ،  قاا : "لقاد ثعا  لبعاالد 

  لبعصدر   ه  غيل لألمكن  لبت  لدّع  هينو لبعصدر  ، عوةالً لقوعدلً لنهال    د  عل

هد بتنو علينو ه  لال لألمكن  لشتلل  لمحوبف  بوخت عو  لبعأع  علينو هو  قا  مألد 

لبدعاى. لبا خلّم ل شتلل  بكونت لبعصدر   ملجاث  ه  لبصافوب لبعلاور إبيناو؛ ألّن 

 ون لبهكم س د  مصدر تنو  لب .لخت عوبنو ه  لبعصدر   عند من  لى صوثيتنو، هك
                                                             

  لها  لبهالب  شااول لقد ذُِكل لال لبل ي عند لباغدلدي،  قا  ه  قا  لبلوعل:  ه  لبللم  عيورلً، جفاوء لغلظا  

نا  ا اه" لبح لتلبنلوء لب الر ، عل   ّن   عيورلً  ل   شاول لبنلوء  منصاسون عل  لبهو  عناد لبلايلله  لمان 

3 :263. 
 .65لبعفص :   1
 .69: 2شل  لبعفص    2
 .258: 1لبعقلب   3
وِرجوً   4  ِمن هِّ  خاُء كو ِ ه  د الن لبفلزدق:  عنل  قنلنمل    شتم لبدلل ُمْللعـوً      ل  خن
 .313: 4لبعقتضب   5
 .258: 1لبعقلب   6
 .69: 2شل  لبعفص    7
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لمعو  د  عل   ّن عوةدلً لقوعدلً لنهالعو بيلات سعصاودر ها  لألمكنا  لبعااكارة  

لمتنوب مأيئنو ه  لألمكن  لبعتعهض  بلعصدر   نها: ق دب ق ادلً طا وً، لق دب ق اد 

علا  خوش ، للبق اد لبع للف، هلا ج لت قوعدلً ه   ثد لال لألمكن  بم  أ ، هدّ  ذبك 

لنتفوء مصدر ته لثااب ثوبيته، لباابك    أا ء لاال لبنااب إ  نكالة لباا كاون مصادرلً 

بأوز لقاعه م له  كعو جوز ت ل ف لبعصدر، قاو  خاياا ه: "لمان لب الب مان  نصاب 

سوألبف للبو ، من ذبك قا : لبهعدن هلل، هينصانو عوم  سن  تعيم لنوب من لب لب كثيال. 

:  قاباان: لب أابن باك". قلات: ه لا  لاال باا قيا  لب ياوذن ساك لخع نو لب لب لبعاثاق سنم

ماي  عيوذل هلل بأوز، لبا عّلف عوةا من قابنم: عوةالً سك بم  أ ، هد  ذباك علا   ناه 

. لقد صهن لال لبقا   ساا ثياون قاوةوً: "ل نااب عان لبعصادر لباوز  1ثو    مصدر"

لبنااوب، ل قوعاادلً لقااد خااور إيااعور خوصاا  صاافوب نههااا: عوةااال سااك، ل قوةعااوً لقااد ق ااد 

لبلكب، لقوةعوً قد علم هللا، لقد ق د لبنوب، للبصهين لنتصوسنو عل   نّناو  ثاال  مدكادة 

 .2ب وملنو لبعلت   إيعورل"

سق   ن نليل إب  مو ذكلل لبليا  عان تاجياه لبتلكياب علا  لبلها  علا   نّنعاو  

 قاا :  إبا  ذباك خاياا ه، خاللن بعاتد  مهالف  ي:  نت تعيع ، للا قوةمو... لقد  شاور

ا لاباا قاو : "هإذل قلت: ... ل نت تعيع ٌّ ملة لقيل ٌّ  خالى، لإنا  عوةاا ساوهلل، لرتفا ، ل

خل ّل ، للآل عار لذل نوب، بله ، لال كله بيس هيه إ  لبله ، كأنّه مان  عل  ل خم لأل

 لا لألل  هألى عليه.

د  نو عوةا سوهلل، كأنّه  مال قاد لزعم  انس  ّن من لب لب من  قا : عوةا سوهلل،  ل  

 لق ، سعن ب  لبهعد هلل لمو  شانه.

،  ل ااد: " ناات" ل ضااعللو   لزعاام لبحلياا  رثعااه هللا  ن رجااوً بااا قااو :  تعيعاا ٌّ

. ل قااا  لساان   اايش متوس ااوً خااياا ه: "ل أاااز لبلهاا  هاا  قابااك:  تعيعيااوً ماالة 3ألصااوب"

نا   نات تعيعا  مالة لقيلاا  لقيلايوً  خالى هتقاا   تعيعا  مالة لقيلا   خاالى علا  م 

 خالى هيكاان ماتاد  لخاالل جاوز لبلها  ستقااد ل لبعاتاد  كعاو تله اه باا لنال ذباك لبعاتااد  

 .4لبعقدر"

للباي  ظنل بلاوثي  ن تاجيه لبتللكيب لبلوسق  ه  سوب لبهو  متوس   بعو  الب  

 إب  نفلو غيل قلي  من لبنهوة، لب لّه  د د مو  قا  سوآلت :

                                                             
 .194: 2شل  لبتلني    1
 .213: 2ل رتلوف   2
 .347-346: 1لبكتوب   3
 .69: 2شل  لبعفص    4
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 وما   يو ملة لقيليوً  خلى ... هيناو م نا  لبعنلااب للبعنلااب إّن قابنم  تعيع -1

م ومل   لبعلتم للا لألص  ه  لرلد لبهو ، لكعاو لاا م لاا   ن لألصا  ها  

 لبهو   ن  غلب علينو ل شتقوق.

إّن مو قوباه خاياا ه لمان تا اه كاوبعالد لب محلالي ها  تقاد ل صاف  قوةعا  مقاو   -2

ع  عل  لجه خوةغ مقاا   قاله سوبو نهاي لبعصدر، هيه نظل، ألّن لبكو  إذل ث

دلن تكلف لبتقد ل لا لبغو  ،  قا  لبلي : "لألص  عد  لبتقد ل سو ياللرة 

 .1ملأئ  إبيه"

إن غوباي  جعنار لبنهوة  أخالن ستاجيه لبهو ،  قا   سا ثيون: "للبتفل ا  ها   -3

ا  لبهو  لبعدكدة عل  مالب لبأعنار، للا  تاورة تكاان مان بفاظ لب وما ، كقا

 لبلوعل:

 ً ً   2صلنودْهــُت عنْاـــدلً ننوةِعــو  قُــْم قنوةِعـــوً قنـــْم قنوةِعـــو

ل قااا  لبلااياط : "لر ى لألكثاال ن  ن نصااب لبصاافوب لبعاااكارة علاا  لبهوبياا   

لبعدّكدة ب وملنو لبعلت   إيعورل. لنصب لألعيون عل  لبعف ابي  سف ا  مقادر ..، لذلاب 

ب منصاااس  علاا   نّنااو مصااودر جااوءب علاا  هوعاا  كوبعااوبن لبعااالد إباا   ّن لااال لبصاافو

 .3للب وهي "

إّن ه   خانو ستاجيه لبهو  لبعدكدة تيليللً عل  لبعتهدث لسحوص  ه  لألخوبيب  -4

لإلنلوةي  لبت  ت تعد عل  لبتاسيخ،  قا  عاوب ثلن: " ن تكان لبهو  ملاااق  

لبلااعس  عااوطوً للب عاا  سوخااتفنو   االلد سااه لبتاااسيخ؛ نهااا:  نوةعااوً لقااد  شاالقت 

 خاافينو للااا كاال م لبنلااأة:  ي  تاجااد نوةعااوً:  تاجااد عااوطوً:   اجااد ’  طلاااك

" هضااوً عاان لااال لبتيلاايل هااإن لب لسياا  تلااعن سوبقيااوب عليااه،  قااا  4خاافينوً:

لبلياط : "لزعم س ضنم:  ن ذبك مقيس عند خياا ه،  قو  بك  من  ز  صف  

 .5وً":دلةاوً علينو نها:  يوثكوً  ل خورج

ب ّ  ه  تاجيه لبتلكيب سوبله  عل  لبحال   معو  قاي لبقا  سوبهاو ، هكعاو لاا  -5

م لا  عند لبنهوة  ن لألص  ه  لبهو   ن تكان خاللً، لب اّ  ماو قوباه لسان موباك 
                                                             

 .303: 1شل  لبلي    1
 .362: 2ل رتلوف   2
 .129: 3لبنع    3
 .411-410: 2لبنها لباله    4
 .128: 2لبنع    5
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 نوخب لال لبعقو ،  قا : "قد تقد  لبتنايه علا   ّن لبهاو  خاال ها  لبع نا ، ل ن 

د  عل  نفاس ماو  اد  علياه صاوثاه كحاال صوثاه محال عنه، ههم لبهو   ن  

 .1لبعاتد  سوبنلا  بلعاتد "

                                                             
 .328: 2شل  لبتلني    1
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 المسألة العشرون

 الخالف في: تقديم التمييز

 

 قا  لبلي : "ل ّمو إن كون لب وم  لبف   لبصل ن، نها: طوب ز دو  سوً،  ل لخام  

لبفوع   ل لخم لبعف ا ، هأّازل لبعوزن  للبكلوة  للبعالد نظللً إب  قاة لب وم ، لمن ه 

لبااوقان. قيا : ألنّاه ها  لألصا  هوعا  لبف ا  لبعااكار، كعاو ها  طاوب ز ادو  ساو،  ل هوعا  

،  ي تفّأالب عيانناو، ل 1وفّجرنلا األرض عيونلاته  زموً نهاا لبف   لبعاكار إذل ج ل

هوع  ذباك لبف ا  إذل ج لتاه مت اد وً، نهاا: لماتأل لإلناوء ماوًء،  ي ماألل لبعاوء، للبفوعا    

 تقد  عل  لبف   هكال مو لا سع ن  لبفوع ، لبيلت لب ل  سُِعليي  إذ رسعو  حلج لبل ء 

ا  مو بم  لمَّ هوعلاه، كاون باه بعاو كاون منصااسوً عن  صله، ل   للع  ذبك لألص  كعف 

 ن  تقد  عل  لبف  ، هلعو قو  مقاو  لبفوعا  ب ماه لبلها  لكاناه س اد لبف ا ، هاأيه ماون   ن 

: 2 كان بلفوع    ضوً، إذل صور عل  صارة لبعف ا : ثكم لبعف ا  من جالز لبتقاد م" 

71. 

د م لبتعيياا  علاا  عوملااه ذكال لبلياا  هاا  لااال لباند خوهااوً سااين لبنهااوة ثاا  تقاا 

لبعاالد للبف ل  هعن  ذبك خاياا ه لمان تا اه مان لبنهاوة، سينعاو  جاوز لبعاوزن  للبكلاوة  

 تقد م لبتعيي . لإبيك تفصي  لبعلأب :

ذلب خياا ه ل كثل لباصل ين إب  من  تقد م لبتعيي  عل  عوملاه، لباا كاون ه اوً  

 يف،  قاا  خاياا ه: "لقاد جاوء ماان متصالهوً، لعللاال باابك ساأّن لب وما  ها  لبتعيياا  يا

لبف   مو قاد  نفاا إبا  مف اا ، لبام  قاان قااةن غيالل مّعاو ت ادّى إبا  مف اا ، لذباك قاباك: 

لمااتألب مااوًء، لتفقااأب شااهعوً، ل  تقااا : لمتألتااه ل  تفقأتااه، ل    عاا  هاا  غياالل ماان 

ا  هيااه هاا  لبع ااورف، ل   قاادّ  لبعف ااا  هيااه، هتقااا : مااوًء لمااتألب، كعااو    قااد  لبعف اا

لبصف  لبعلان ، ل  ه  لال لألخاعوء، ألنّناو بيلات كوبفوعا ؛ لذباك ألنّاه ه ا     ت ادى 

إبا  مف اا ، لإنّعاو لاا سعن با  لإلنف او ،    ت ادّى إبا  مف اا ، نهاا: كلالته هونكلاال، 

 .2لده ته هونده "

علا  ل قا  لسن ل ّد: "زعم  نّه    قاا  لناو: شاهعوً تفقاأب، ل  علقاوً تصااّات  

ثاادّ قابااه: تصاااات علقااوً لتفقااأب شااهعوً، ل نّااه    أياا  لبتقااد م هاا  شاا ء ماان لبتعيياا  

 .3لبات "

                                                             
 .12لبقعل:   1
 .205 - 204: 1لبكتوب   2
 .86ل نتصور:   3



255 

 

للثتج لباصل ان سدبي  لبقيوب، للا  ّن لبعنصاب عل  لبتعييا  ها  لاال لبااوب  

هوع و ه  لبع ن ، هقابنم: تصاب ز د علقوً  صله تصاب علُق ز دل هـ "ز د" هوعا  ها  

نا هوع  ه  لبع ن ، للبفوع  كعاو لاا م اللف    أااز تقد عاه علا  لبلفظ،  ّ  لب لُق ه

ه له عند لباصل ين،  قا  لسن جن : "لذبك  ن لاال لبععيا  لاا لبفوعا  ها  لبع نا ؛    

تلى  ن  ص  لبكو  تصاب علق ، لتفقأ شهع ، ثم نق  لبف ا ، هصاور ها  لبلفاظ با ، 

د م لبفوع  عل  لبف  ، هكابك    أاز هحلج لبفوع  ه  لألص  معيِّ لً، هكعو    أاز تق

 .1تقد م لبععي ، إذ كون لا لبفوع  ه  لبع ن  عل  لبف  "

ل قاا  لألناااوري: "ل مااو لباصاال ان هااوثتأال سااأْن قااوبال: إنّعااو قلنااو: إنّااه    أاااز  

تقد عااه علاا  لبفوعاا  هيااه؛ لذبااك ألنّااه لااا لبفوعاا  هاا  لبع ناا ،    تاالى  نّااك إذل قلاات: 

لقوً، لتفقأ لبكاش شهعوً"  ن لبعتصاب لا لب لق، للبعتفقائ لاا لبلاهم، "تصاّب ز د ع

لكابك با قلت: ثلن ز د غوموً لدلسّ " بم  كن به ثظو ها  لبف ا  مان جنا  لبع نا ، سا  

لبفوع  ه  لبع ن  لا لبغو  للبدلس ، هلّعو كون لا لب وم  ه  لبع ن  بم  أ  تقد عه، كعو 

 .2با كون هوعوً بفظوً"

لبعاصل  ثأ   خلى بلياا ه ل صهوسه، لل : لألص  ه  عوم  لبتعييا   لزلد 

 ن  كان لصفوً،  قاا : "للثاتج خاياا ه ساأمل ن: لبثاون : لألصا  ها  عوما  لبتعييا   ن 

 كان لصفوً بعو لنتصب عنه مطلقاوً هوألصا  ها  مناالن خاعنوً خاعن مناالن، لها  طاوب 

هقيق  هلّعو تأاز هيه سوبنق  لمتنا   ن نفلو به: نفس طيا ؛ ألن لبف   لصف لبفوع  ه  لب

 .3 تأاز هيه سوبتقد م كللم  بلأع  سين مأوز ن

 :4لمو جوء خعوعوً من تقد م لبتعيي ، كعو ه  قا  لبلوعل 

 *لمو كون ننْفلوً سوبفللِق تنطيُب*

 هقد  ّلبه لباصل ان عل  لجال: 

  ن لبللل   بلايت كعو رللل لب جوج   -1

 سوبفللِق تنطيُب**لمو كون ننْفل  

 قااا  لساان جناا : "هنقوسلااه سللل اا  لب جااوج  للخااعوعي  ساان نصاال ل ساا  إخااهوق  

   ضوً: 

                                                             
 .384: 2لبحصوةد   1
 .120  830: 2لإلنصوف   2
 .240: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   3
اْياننو، لبحصوةد   4  .384: 2صدرل:  تنُأل خلع  بلفللِق ثن
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 *لمو كون نفل  سوبفللق تنطيُب*

 .1هللل   سللل  ، للبقيوب من س د ثوكم"

إّن نفلااوً بيلاات منصاااس  علاا  لبتعيياا ، ساا  لاا  منصاااس  علاا  لبعف ابياا  بف اا   -2

قا  نصب "نفلو" سف   مقادر كأنّاه قاو   عنا  مقدر سأعن ،  قا  لألناوري: "هن

 .2نفلوً   عل  لبتعيي "

إّن لااال لباياات ماان لألسيااوب لبلااوذة لبتاا     قااوب علينااو،  قااا  لب كااالي: "لااا  -3

تعيي ، لبكّن لال من يللرة لبل ل لبلوذ عن لبقيوب لل خت عو ، لمثا  ذباك 

 :3   أ    صوً،    تلى  ّن قا  لبلوعل

 لءتِنم لألُ قد سنلنغْت خا

 :4لقو  لآلخل 

 5تاللُم رجولو  دللو"

    قوب عليه، كابك لنو". 

لثتعو ً بقا  لبلوعل: لمو  – ثد ُشّلل  كوهي  لسن لبهوجب  –ل يوف لبعاصل   

كون نفلوً... للاا:  ن  كاان لخام كاون ياعيل لبهاياب لنفلاو خاللاو لتطياب صافتنو  ل 

لثتعاو   ن  كاان لخام كاون ياعيل لبهاياب لنفلاوً تكان  نفلوً  مف ا ً ساه،  قاا : "هاو 

خاللو، لتطيب صفتنو، لذكل لبف   ألّن لبنفس عاورة عان لإلنلاون،  ل  ّن لبانفس خاال 

مقد  عل  ثاف مضوف،  ي لمو كون لبهايب ذل نفس طيا ، ل ّمو من رللل تطياب علا  

 .6لبلسوع  هعف ا  مقد "

للبألما  مان لباصال ين هقاد  جاوزلل  ّمو لبكاهيان للبعوزن  للبكلوة  للبعاالد  

تقد م لبتعيي  عل  عومله إذل كون ه وً متصلهوً،  قا  لبعالد: "للعلم  ن لبتاياين إذل كاون 
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لب وم  هيه ه وً جوز تقد عه؛ بتصلف لبف  ، هقلت: تفقأب شهعوً، لتصااات علقاوً، هاإن 

 .1شئت قدّمت: شهعوً تفقأب، لعلقوً تصاات"

لإذل كون لب وما  ها  ل خام لبععيا  ه اوً، جاوز تقد عاه عناد ل قا  لسن لبلللج: " 

 2لبعوزن  ل س  لب اوب، لكون خياا ه    أي ل"

ل قااا  لألناااوري: "هااالب س ضاانم إباا  جااالزل لللهقناام علاا  ذبااك  سااا عثعااون  

 .3لبعوزن  ل سا لب اوب لبعالد من لباصل ين"

 لقد لثتج لال لبفل م من لبنهوة سوبنق  للبقيوب: 

 :4جوء خعوعوً: قا  لبلوعل هعو 

وجوً سوبلَّننوســك  ْصناــو  لللردةل كأنّنــو ُعصــُب لبقطــو  تُثيل عأن

 كميــٍش إذا ِعْطفــاه ماًء تَحّلبا
يد ننْندل مقلّــد   رددُب سعثــِ  لبّلِ

 :5لكقا  لآلخل

 وما ارعويـُت، ورأسي شْيباً اشتعال
ْ مــ  ه  إس ودين لألمـو   ييّ ت ثن

 :6لكقا  لآلخل 

 وما كــاَن نفسـاً بالفراقِ تطيـبُ 
  تنأــُل بيل  سوبفـللِق ثايانـــنو 

 :7لكقا  لألخل 

 وال يائــٍس عند التعسُّر من يُْسـرِ 
 لبلت إذل ّيْلعوً  ييف سضــوربل  

 :8لكقا  لآلخل 

 وداعي المنــوِن ينــادي ِجَهاَرا
  نفلــوً تطيـُب سنيـِ  لبُعـــن  

 :1لكقا  لآلخل 
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 ولم يعـْن باإلحســاِن كان مّذمماً 
  ً  إذل لبعـلُء عينــوً قلن سوب يش مثل و

 ل ّمو لبقيوب هقد نظللل إب  جالز ذبك من لجنين: 

إّن لب وم  ه   متصلف،  أاز هيه مو  أااز ها  لأله او  لبعتصاله  مان تقاد م  -1

 أااز شااهعوً لبع عاا  لتاأخيلل، هيأااز ياالست ز ادلً، لز ادلً ياالست، كاابك 

تفقأب، لتفقأب شهعوً،  قا  لبعالد: "للعلم  ن لبتايين إذل كون لب وما  هياه ه اوً 

جوز تقد عه؛ بتصلف لبف ا ، هقلات: تفقاأب شاهعوً، لتصااات علقاوً، هاإن شائت 

 .2قدّمت، هقلت: شهعوً تفقأب، لعلقوً تصاات"

وً هناا كااوبعف ا  ل قاا  لب كاالي: "هناا  ّن لب وماا  لناو متصالف إذل كاون ه ااوً متصاله

 .3 أاز تقد عه عل  لبف   كقابك: ز دلً يلب ععلل"

لبهااو   أاااز تقااد عنو علاا  صااوثانو هاا  نهااا: رلكاااوً جااوء ز ااد، هااـ "ز ااد" لااا  -2

لبللكب ه  لبع ن ، هكابك لألمل ه  نها: شهعوً تفقأب"  قا  لبعاالد "لتقاا : 

  إذل كااون لب وماا  رلكاااوً جااوء ز ااد؛ ألن لب وماا  ه اا ، هلااابك  ج نااو تقااد م لبتعيياا

 .4ه وً"

ل قااااا  لب كااااالي: "لسوعتاااااور لااااال قااااد جااااازتم تقااااد م لبهااااو  علاااا  لب وماااا  

 .5لبعتصلف"

لقااد ردّ لساان ل ّد مااو ذلااب إبيااه لبكاهيااان لماان تااا نم قيااوب تقااد م لبتعيياا  علاا   

لبهو ،  قا : "هليلت لبهو  ملان  بلتعيي  ه  كا  ثاو ، لإنّعاو شااننو ها   ن لبهاو    

  نكلة كعو  ن لبتعيي     كاان إ  نكالة، لإ  هوبهاو  محاوبف بلتعييا  ها  م اون تكان إ

كثيالة:  ثادلو مااو ذكلناول ماان  ّن م ناول علاا  بفظناو، للبف اا  لب وما  هينااو بفوعلاه   بنااو، 

لبيس لا ه  لبتعيي  كابك، ه عا  لبف ا  هيناو  قااى مان ذباك، هأاوز تقاد عنو، لباا كاون 

   ألي مألى لأله و  لبتا  ت عا  ها  لبهاو  للبعف اابين ها  لبف   لبعت دي إب  لبتعيي

لبقاااة للبتصااّلف بأااوز  ن نقدّمااه ماا   خااعوء لبفااوعلين مننااو للاا  لبصاافوب كعااو قاادّمنو 

، للا علقوً تصاّب،  : لا لجنوً ثلنو لبعف ا  م   خعوء لبفوعلين ه  لباوب لآلخل، هنقُْلتن

، للا مللعوً رل  .6كب"إذ ُكنّو نقا : لا ز دلً يوربو
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لقااد لختااور لساان موبااك ل سااا ثيااون مااو ذلااب إبيااه لبكاهيااان للبعااوزن  للبكلااوة   

للبألم  للبعالد،  قا  لسن موباك: "للبعنا  ماالب خاياا ه، للبأاالز ماالب لبكلاوة  

للبعوزن  للبعالد، لسقابنم  قا : قيوخوً عل  خوةل لبفضوب لبعنصاس  سف   متصلف، 

. ل قا   سا ثيون: "للا لختياور 1لبفصين سوبنق  لبصهينلبصه  لرلد ذبك ه  لبكو  

 .2لسن موبك، للا لبصهين بكثلة مو لرد من لبلاللد عل  ذبك"

لب ّ  من لبعفيد  ن ناكل مو جاوء عناد لبااوثثين لبع وصال ن بن الف مااقفنم مان  

لبحاوف لبلااوسم، هناااكل مااو جااوء عنااد لباادكتار مهعاااد ماخاا  ثعاادلن لباااي تنااول  لااال 

ماان لجناا  نظاال نها اا  سوغياا  لرتضاا  بنفلااه هينااو مااو ذلااب إبيااه لباصاال ان  لبحااوف

.  قا : "عل   ن  قااى ماو  ناده  4للألشعان  3متقا وً سعو ذكلل س ض لبنهوة كوألزللي

 سه مالب لبكاهيين  مل ن:

ناا بعفلال، هلألل : كان لبتعيي  تفليللً بلععي  لسيونو به، لشاأن لبتفلايل  ن  كاان س اد ل

   إ ضو  متااعه، هكعو    تقد  لبن ت    تقد  لبتعيي .كوبن ت ه

نود بغ ، هإخلآلخل:  ن لبتعيي  لباي ثا  هيه لإلخنود إب  غيل مو لا به  كان بقصد لبعاو

لً د  ن ز ادلبطيب ه  قابنو: طوب ز د نفلوً إب  ز د، دلن لبفوع  لبهقيق  للا لبنفس  في

ين جنا    االب سناال لبفوةادة؛ ألن تقد عاه  ااطوب من جعيا  لباجاال، لذكال لبتعييا   ل ً 

 لقاب لبف   ل الب لبحفوء ه  لإلخنود لنكت  لبايون س د لإلسنو .

لعليه هوبعلتض  مو ذلاب إبياه لباصال ان، ل ن ماو ذلاب إبياه لبكاهياان  اددي  

 .5إب  هلود لبغلض لغعاض لبع ن  لبعللد"

ز اودة  ادخ  علا  لبأعلا   ل ّمو لبدكتار شل ف لبنأور هيالى  ّن لبتعييا  عنصال 

إلزلب  لإلسنو  عننو  ل عن  ثد عنوصللو، هتها له عن لبفوع   ل لبعف ا  بغلض إهودة 

لبلعا ، لبنال لبتعيي  قيع  د بي   سلغ ه  لبنفس، لتتعث  ه  إيفوء ره  لإلسنو ، لبعن 

بأعل   ّن لبتعيي  عنصل ز ودة عل  ل"… ش ء من لبتاكيد ساجادل ه  لبتلكيب،  قا : 

 أت  بغلض تها   م ن  لبأعل  لره  لإلسناو  عنناو  ل عان  ثاد عنوصاللو، لإذل كاون 

لبتعيي  ه  لبأعل  هنا ه  لبغوبب مهاّا  مان لبفوعا   ل لبعف اا  بغالض إهاودة لبلاعا  

ل كان سنال لبنق   سلاغ ها  لبانفس ها  رها  لإلسناو  عان لبأعلا ، كعاو  نّاه  ُلعاس مان لاال 
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يااد بلأعلاا  كوملاا ، ل االتاط تعيياا  لبأعلاا  سااادرة لبأعلاا  س وقاا  لبتها اا  شاا ء ماان لبتاك

 تفليل  ، هنا  له  لإلسنو  عن لبأعل  كومل    عن عنصل من عنوصللو.

 لمن لبلاللد عل  ذبك لبايت لباي لختلف هيه لبنهوة، للا: 

 وما كـان نفســاً بالفراقِ تَطيـبُ 
  تنأــُل بيل  سوبفـللِق ثايانــنـو 

  ن نلتم لبأعل  لبتوبي  عل  نها جعل  لبلولد:هيعكن  

 نفلوً  طيب لبهايب  

 للبع للف  ن لبأعل  ه   صلنو:

 تطيُب ننْفُس لبهايبِ 

 ه   + هوع   مضوف لمضوف إبيه  = 

 جعل  تابيد   ه لي  تهع  م ن  لإلخاور =

⇐  ً   طيب لبهايب نفلو

 

 تها   ستغييل لبعاق  لإهودة لبلعا  =

 يب لبهايبنفلوً  ط ⇐

 

 .1تها   سوبتقد م بللغا  للبتلكي  لل لتعو  سوبعتقد " =

لمو قوبه لبدكتار لبنّأور  هع  ه  س ضه قيع  د بي  بلتلكيب إ   نّه  ندر لبكلع   

ساي نو عنصل ز اودة لبام   ناد ز اودة لبكلعا  ها  لب لسيا  إ  ها  لبهاللف،  ل س اض 

لأله ااو  إذل لتصاالت سعااو نهااا: قلّعااو. هكااون لبنالخااخ إذل كفاات عاان لب عاا ، لكااابك س ااض 

لأللب   ن تدرج لبكلعا  ياعن ساوب لبتعييا  بتأخاا ماق ناو لإلعللسا ، ثام س اد ذباك  ااين 

لبقيع  لبد بي  بنال لبتقد م ملتندلً إب  مو جاوء عناد خاياا ه ها   لعيا  لبتقاد م لكاابك  ساا 

 عندلو. 2ثيون ثين ذكل  ن لب لب تقد  لبع تن  سه

عياا  إبيااه لباوثااي س ااد لااال لب االض عاان لبنهااوة لبقاادموء لمااو جااوء عنااد للباااي   

لباوثثين لبع وصل ن، مو ذلب إبياه لبكاهياان لمان تاا نم كوبعاوزن  للبعاالد للبألما  
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للسن موبك ل س  ثيون؛ ألن لبلعوب للبقيوب  قا ون مو ذلااال إبياه، هضاوً عان ذباك هاإن 

 مو  لبلاعوب، قا  لسان جنا : "للعلام  لباصل ين لختندلل عل  لبقيوب للا دبي  ي يف

 نّك إذل  دّل  لبقيوب إب  ش ء مو، ثم خع ت لب لب قد نطقت هيه سل ء آخل عل  قيوب 

 .1غيلل، هدْب مو كنت عليه، إب  مو لم عليه"

 سق   ن نليل إب  نقوط لوم  ه  تلجين ر ي لبكاهيين لل : 

  لبفوع  نه هوع  ه  لبع ن  ل ن مو لختد  سه لباصل ان سأن لبتعيي     تقد ؛ أل

  تقد ،    ثات بآلت :

ياااوً لبكاهيااان  أياا لن تقااد م لبفوعاا  علاا  ه لااه هقااد ت ااوملال ماا  لبفوعاا  تلك - 

فوعا  لد ب  هوبفوع  لبعهدث بلهادث تقاد   ل تاأخل، باال هاإن لبقياوب ساين لب

عوثا  للبتعيي     لتقيم عل  مالب لباصال ين بفقادل عنصاللً لوماوً للاا لبت

هياه  ين لبعقيس للبعقيس عليه هوبلفظ  تأخا ثكم لبااوب لبنهااي لبااي تها ّ س

لكياب هننو  هلق سين شهعوً تفقأب لسين تفقأ شهم ز د، ألن  شهعوً  ه  لبت

 لألل  جوءب تعث  ساوب لبتعييا  لشاهم ز ادو جاوءب تعثا  ساوب لبفوعا  هااون

 لبفلق سيننعو.

عا  كعاو ها  قاباه ت اوب  قد  لد لبعنصاب عل  لبتعيي  ه  غيل صارة لبفو -ب

فجرنا األرض عيونا2 قاا  لسان موباك: "إن منا  تقاد م لبتعييا  لبعااكار  ،

عند من من ه ملتّب عل  كانه هوعوً ه  لألص  لذباك إنّعاو لاا ها  س اض 

لبصااار، لهاا  غيللااو لااا سحااوف ذبااك، نهااا: لمااتأل لبكاااز مااوًء، لهألنااو 

ن ، سقصارلو عن جعي  لألرض عيانوً، له  لال د ب  عل  ي ف عل  لبع

 .3لبصار"

ن كاو   ه  قا  لبكاهيين قيع  د بي  بلتللكيب عل   لعي  لبتقاد م. هع لاا   -ج

لب لب  ليل لهم  طل مهددة، لبكن قد  كان ه  نفس لبعتكلم غلض  ل د 

بتقاد م ل ن  الزل بهوج  ه  نفله هقدّ  مو   ن  سه عل  عودة لب لس ، لب اّ  

   يناه علا  ذباك، لب اّ  ماو ت ادد مان شااللد خاوسقلا  سلز لب نوصل لبتا  ت

 لرتضول  ل  لبكاه  مو  د د ذبك ل  ضد جالز تقد م لبتعيي .
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 المسألة الحادية والعشرون

 الخالف في مجيو التمييز معرفة

 

 قا  لبلي : "ل ص  لبتعيي : لبتنكيل، بعث  مو قلنو ه  لبهو  للا  ن لبعقصاد  

ف لقا  لبت ل اف ياوة وً، ل جاوز  ره  لإلسنو  للا  هص  سوبنكلة، لل   ص ، هلا ُعّلِ

ل"غااان ر  ااه"، ل"سطاال عيلااه"، ل" ِباام  1سللفه نفسللهلبكاهيااان كانااه م لهاا ، نهااا: 

اه، لعناد لباصال ين، م نا  سطنه"، ل"لهام  مالل"، ل"رشاد  مالل"، لز ا د لبهلان لباجن

خفه نفله: خفننو  ل خِفه ه  نفله، ل بم سطنه متضّعن م ن  "شكو" لهام  مالل، لرشاد 

 .72: 2 ملل، لسطل عيله، سع ن : ه   ملل له  عيله". 

ذكاال لبلياا  هاا  لااال لبااند خوهااوً ثااا  مأاا ء لبتعيياا  م لهاا  هاالهض ذبااك  

 تفصي  لبحوف: لباصل ان، ل جوزل لبكاهيان. لإبيك

ذلااب لباصاال ان إباا  لجاااب  ن  كااان لبتعيياا  نكاالة، نهااا: طااوب ز ااد نفلااوً،  

لثضل علللن رجوً،  قا  خاياا ه: "...، كعاو لنتصاب لباجاه ها  قاباك: لاا  ثلان 

 2منه لجنوً، ل   كان إ  نكلة، كعو بم  كن ثّع ن إ  نكلة"

علا  لبتعييا    تكاان إ   ل قا  لسان لبّلاللج: "للعلام  ّن لألخاعوء لبتا  تنصاب 

 .3نكللب تد ٌّ عل  لألجنوب"

 .4ل قا   سا ثيون: "هالب لباصل ان إب   ّن لبتعيي     كان إ  نكلة" 

 للثتج لباصل ان بعو لرتضال سوألدب  لبتوبي : 

لجب ه  لبتعيي   ن  كان نكلة، ألنّه للثد ه  م ن  لبأع ، هنها قابنو: ر  ت  -1

 نااول: خعلاا  علاال ماان لبلجااو ، هاادخ  هيااه م ناا  خعلاا  علاال رجااوً كااون م

ل شتلل ، هكون من لج  ذبك نكلة،  قا  لسن   يش: "لشلط لبتعيي   ن  كاان 

نكلة جنلوً مقدرلً سعن، لإنّعو كون نكلة؛ ألنه للثاد ها  م نا  لبأعا ،    تالل  
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إذل قلاات: عناادي علااللن ماان لباادرللم، هقااد دخلااه سنااال م ناا  ل شااتلل  هنااا 

 .1نكلة"

انال لبتعيي  سوبهو  ه   نّه هضل ، تأت  س د تعاو  لبكاو ، هكعاو  ن لألصا  ها  ش -2

لبهااو   ن تكااان نكاالة منصاااس ، هكااابك لبتعيياا ،  قااا  لبألجااون : "لعلاام  ّن 

لبتعيي  منصاب كوبهو ، لنصاه ه  لال لباوب عن تعو  لبكو ، هاإذل قلات: تفقاأ 

شا ء  ااين نصااته؛ إذ    كاان  ز د، كون لبف   قد  خا هوعله، هلّعو لثتأت إبا 

مو س د لبفوع  إ  لبعف ا ، كقابك: يالب ز اد ععاللً، هقاباك: تفقاأ ز اد شاهعوً 

 .2سعن ب  قابك: جوءن  ز دو رلكاو ه   نّك بّعو تم لبكو  نصات مو س دل"

 دّ  لبتعيي  عل  لبناب  ل لبأنس للبنكلة تقا  سابك؛ ألنّنو  خفه لألخاعوء  قاا   -3

لكون نكلة مهض  عل   ص  لبتعيي ، إذ لبغلض هيه لبد ب  عل  لبألجون : "

 .3لبأنس، للبنكلة كوهي  ه  ذبك"

 غلب ه  كو  لب الب مأا ء لبتعييا  نكالة،  قاا  لبفاللء: "للبعفلال ها   كثال  -4

 .4لبكو  نكلة"

سلفه لتأل  لباصل ان مو جوء ه  لبقلآن من لبتعيي  لبع له  كعاو ها  قاباه ت اوب  

 لهم لآلت : 6بطرت معيشتها، ل 5نفسه

إّن "نفله" منصاب عل  ن ب لبحوهض، للبتقد ل: خفه ه  نفله، ههاف ثلف  -1

لبأال هنصاب ل خام س اد لبهااف،  قاا  لب جاوج: "لقاو   ساا لخاهوق: إن "خافه 

نفله" سع ن  خفه ه  نفله، إ   ّن "ه " ثاهت، كعو ثااهت ثاللف لبأال ها  

، 7اح عللليكم أن تسترضللعوا أوالدكللموال جنللغياال ماياا  قااو  هللا عااّ  لجاا : 

 .8للبع ن   ْن تلتلي ال ألل دكم، ههاف ثلف لبأل ه  غيل للف"
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ِفه،  قا  لب كالي: "نفله مف ا  خافه؛ ألن م ناول  -2 إن  نفله  مف ا  سه بلف   خن

 .1جن "

إن  نفله  تاكيد بعدكَّد مهاالف، للبتقاد ل: إ  مان خافه قابناه نفلاه،  قاا   ساا  -3

. ل قاا  لسان للاو : 2كيد بعدكد مهالف تقد لل: خافه قاباه نفلاه"ثيون: " ل تا

 .3 إ  من خفه نفله  ... لنفله تاكيد"

اااه" منصااااب علااا  لبتلاااايه ساااوبعف ا ،  قاااا   ساااا ثياااون: " ل ملااااه  -4 إّن "نفلن

 .4سوبعف ا  عل  قا  س ضنم"

 لمو قوبه لباصل ان ه  لبتاجينوب لبلوسق   هتوج إب  لقف  لهم لآلت :

زعم لبنهوة  ّن لبنصب عل  ن ب لبحوهض مقصار عل  لبلعوب ه   ه و  ثدّلو  -1

 مال  هاو  أااز لبقياوب عليناو،  قاا  لسان  –كنّا   –خاّع   –لختغفل  – لختور 

لبلللج: "للعلم:  نّاه بايس كا  ه ا   ت ادى سهالف لبأال باك  ن تهااف ثالف 

 .5ال خعوعوً عننم"لبأل منه، لت دي لبف  ، إنّعو لال  أاز هيعو لخت علال، ل خ

 .6ل قا   سا ثيون: "ل ّمو إخقوط ثلف لبأل، ل صله من خفه ه  نفله هو  نقوب"

تضااعين لأله ااو  لنصااانو بعااو س اادلو    قااوب عليااه،  قااا   سااا ثيااون: "ل مااو  -2

 .7لبتضعين هو  نقوب"

إّن تاجيااه  نفلااه  علاا  لبتاكيااد هيااه محوبفاا  بألصااا ، إذ إن لألصاا   ن  اااكل  -3

د ل اد لثادل    أااز،  قاا  لبلاياط : "لها  تاكياد لبعدّكِ لبعدكَّد، لإسقوء لبعدّكِ

مهالف خوف، هأجوزل لبحليا  لخاياا ه للبعاوزن  للسان طاولل للسان خاللف 

هيقو  ه  "لباي يلسته نفله ز د". "لباي يلست نفله ز د"، "لملرب س  دل 

ههه ل تون   خال  نفلنعو، لمن ه لألخفاش للبفورخا  للسان جنا  لث لاب، لصا

لسن موبك ل سا ثيون، ألن لبتاكيد سوسه لإلطناوب، للبهااف بوختصاور، هتادله و؛ 

 .8لألنّه   دبي  عل  لبعهالف"
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لبقااا  سااأن نفلااه منصاااب علاا  لبتلااايه سااوبعف ا  قااا  محتلااف هيااه، هنأااد  ن  -4

لبنهوة بم  لتقللل عل  لال لبعصطلن كثيللً، هنأدل ملة ه  سوب لبعنصااب ما  

لملة نأدل م  لبعنصاب م  خال كون.  قاا   ساا ثياون: " ماو لبصف  لبعلان ، 

كانه ملانوً ساوبعف ا  هاابك عناد لبأعناار محصااص سوبصاف ، ل   أااز ها  

. 1لبف    ن تقا : ز د ثلن لباجه، ل   أاز ثلن لباجهن، ل   هلن لباجاه"

لقااو  لساان عقياا : " ل  نصاااب علاا  لبتلااايه سااوبعف ا  ساااه... إ   نااه شااوذ هااا  

 .2 و ". إيوه  إب   ّن لبنصب عل  لبتلايه سوبعف ا  شوذ ه  لأله و لأله

لألقال  لبلاوسق  ها  مأعلناو ت تعاد لبتقاد ل للبتأل ا ، للعاو خاوف لألصا  كعاو  -5

نّد عل  ذبك لبنهوة،  قا  لبلي : "لألص  عد  لبتقد ل ساو ياللرة ملأئا  

 .3إبيه"

 ل ّمو  سيوب لبل ل ه  نها:

 4ياقيُس عن عمروصدْدَت وِطبَت النفَس 
 ر  تُك بّعو إن علْهـتن ُلُجالننــــو 

 5لظاها ولم تُستعمِل البيُض والسُّْمــرُ 
 عل  مه ملئت لبلعبن للبهلُب بم تِقد 

دّلو لباصل ان سا عم ز اودة لألباف للباو ،  قاا  لسان موباك: " رلد لطاات   هقد رن

 .6نفلوً ......  رلد ملئت رعاوً ه لد لألبف للبو "

ل ّمااو لبفااللء ماان لبكاااهيين للساان لبطاالللة ماان لألندبلاايين هقااد ذلاااو إباا  مأاا ء  

إال لبتعيي  م له ، هقد لرد ذبك ه  لبقلآن لبكل م لكو  لب لب،  قا  لبفللء: "لقابه: 

بطلللرت لب االب تاقاا  خاافه علاا   نفلااه ، للاا  م لهاا ، لكااابك  7مللن سللفه نفسلله

ال للبعفلال ها   كثال كاو  ، لل  من لبع لها  كاوبنكلة، ألنّا8معيشتها ال، للبعفّلِ ه مفّلِ

 .9لب لب نكلة"
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 .1ل قا  لسن عصفار: "لزعم لسن لبطلللة لس ض لبنها ين  نّه  كان م له " 

ل قا   سا ثيون: "لذلب لبكاهيان للسن لبطلللة إب   نّه  أاز  ن  كان م له   

 .2للرد منه ش ء م له   سأ   لسوإليوه "

ماان لبنهااوة سعااو لرد عاان لب االب،  قااا  لساان عصاافار: لقااد لثااتج لااال لبفل اام  

 :3للختد  عل  ذبك سقا  لبلوعل

 وآخُر فــوَق رابيــٍة يُنــادي
 به دلبل سعّكــــ  ُملع ـــــ  

 ُلباَب البُــّرِ يُلبَـُك بالّشهـــادِ 
ي ِمــونءً   ْل ِ من لبليـــ ن  إب  رن

لب الب ملانارة: ماو ه لات لبحعلا ُ هلاوب تعيي  للاا مضاوف إبا  م لها ، قاو : لبغا  

علل لبدرلمن، للب لللن لبدرلم"
4. 

دّ لبنهوة لال لبلولد لمو تا ه من نق  عن لب لب لهم لآلت :   لقد رن

 قا  لسن عصفار: "للال لباي لختد  سه هوخد، ل ّمو قابه: إّن باوبن لباال تعييا ،  

ل ماو قاباه:  ن بل الب بغا   هاوط  ألنّه  هتع   ن  كان مف ا ً س د إخاقوط ثالف لبأال.

ملنارة: مو ه لت لب لللن لبدرلِم، هاوط  ألن لال إنّعو ثكول  ساا ز اد لألنصاوري لبام 

 :5 ق  إنّنو بغ  بل لب، لمعكن  ن  قو : إن لألبف للبو  هينو زلةدة مث  قابه

اُس أبــَوابٍ َعلى ُقُصوِرهـا  ُحرَّ
 سوعدن   َّ لب نعــِل من  ِخيــــِللو 

 .6ن شوذلً، هو دبي  هيه"ل كا

ل ظنل  ن لبكاهيين  للن  ّن لألص  ه  لبتعيي   ن  كان نكلة، ل   تألبان ماو  

جوء م له ، هيقالانه كعاو لرد خاعوعوً، ل   قيلاان علياه،  قاا  لبفاللء: "للبعفلال ها  

دل . لسال  ظنل  ن لسن لبطلللة  حتلف عن لبكاهيين هوبتعيي   أت  عن7 كثل لبكو  نكلة"

 نكلة لم له ، للا مو  حوبف لبنهوة.
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سق   ن نليل إب  مو جوء عند لباوثثين لبعهدثين، هيظنال مان كاو  لبادكتار لباناو  

 نّه  الهم لسن لبطلللة ه  ماو ذلاب إبياه ملتلافين ذباك مان عاد  ت ليقاه علا  كاو  لسان 

طاالللة سنااال لبطاالللة،  قااا : " جااوز لساان لبطاالللة ت ل ااف لبتعيياا ، ... لقااد تااأثل لساان لب

لبنعط لبتلكيا ، للنطا  سه  خلاسه، لقد مّل من ذبك قابه: "هللد ماو خادب ننْفلناه، لغنااِن 

 .1ر  نه..." هل  ه: تعيي  م له "

ل مو لبدكتار عيود لبثايت  ه  درلخته لبعفصل  عن لسان لبطالللة، هقاد رهاض ماو  

ب لبلا ل  .  قاا : ذلب إبيه من لبقا  ست ل ف لبتعيي  مايهوً  ن ذباك مان لبضاللرل

"...  ن طوست لبنفس لملئت لبلعاب لبااوبن لباِّال" مان لبضاللرلب لبلا ل   لبتا  سوسناو 

 .2لبل ل، ل   صن لبقيوب علينو"

ثت  لإن صن مو نلب من شااللد م ادلدة عان لاوللة  –للباي  ظنل بلاوثي  

لبقالعااد  هإنّناو ماان لبلاالذ لبتا     قاوب علينااو؛ ألّن لألصا  ها  سناوء –ت ل اف لبتعييا  

 لبنها   عل  مو  طّلد لشوب   عل  مو قّ  لندر.

لب ّ  لبفللء قد  در  ذبك هإنّه بم  قس علينو، ألن لبتعيي  ه  كاو  لب الب  اأت   

. ت ل فاه إبا  نكلة عل  لألكثل هضوً عن ذبك سأّن لبع ن   تاين سوبنكلة هو ثوجا  تادعا

 هوألصابيان قد نصال  نّه     د  عن لألص  مو بم تدب ثوج  إب  ذبك.
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 المسألة الثانية والعشرون

 الخالف في تقديم المستثنى

 

 قا  لبلي : "للعلم  نّه إذل تقدّ  لبعلتثن  عل  لبعلتثن  مناه لجاب  ْن  تاأخل  

  ثدو. ععو نُِلبن إب  لبعلتثن  منه نها: مو جوءن  إ  ز دلً 

لإن تقادّ  علاا  لبعنلااب لجااب تاأخيلل عاان لبعلاتثن  منااه نهاا: لبقااا ن إ  ز اادلً  

يلست. ل   أاز، عند لباصل ين تقدهمه علينعو م وً ه  ل ختيور، نها قاباك: إ ّ ز ادلً 

 :1قو  لبقا ؛ لقابه

 وال َخــال الجـــنَّ بهـا إْنِسيُّ 
و ُطـــــاِريه   سْلــدةل بنْيـس سِنن  لن

 شوذ عندلم بلضللرة.

لقيااا : تقاااد لل: بااايس سناااو طاااارّي ل  سناااو إنلاااّ  خاااو لبأااان، هأياااعل لبهكااام  

 للبعلتثن  منه، لسنو إنلّ ، لبظولل تفليل به.

هإذل قو  لبعلتثن  م  آب  ل ختثنوء مقو  لبعلتثن  منه، لذبك ه  ل ختثنوء لبعفّلف  

وً إ  رلكاا إ  ز دلً بم  يلب، لز ادو لبت   عندلم تأخيل لبعلتثن  عن عومله، هو  أاز: 

 بم  أتن .

إ  لجّاز لبكاهيان ه  لبّل   تقدّ  لبعلتثن  عل  لبعلتثن  منه للبهكم م وً نها: 

إ ّ ز ادلً  ز دلً يلسن  لبقا . لكال جّازلل تقد م لبعلتثن   ف  لبعفلف علا  لبهكام نهاا:

 بم  يلب. 

لاال، ل عن اه لبقياوب   ضاوً، لذباك للأللب  مالب لباصال ين، ب اد  خاعوب مثا   

ب،   لبعأعااألّن لبعلتثن   ُْخِلج من لبعلاتثن  مناه ها  لبهقيقا   ّل ً ثام نلاب لبهكام إبا

 ء ه  للا ه  لبظولل محلج من لبهكم   ضوً، ألّن لبظولل  نّك  خلجت ز دلً من لبعأ

 عحالج  نتاا  لبقابك: جوءن  لبقا  إ  ز دلً، لإن بم  كن ه  لبهقيقا  محلجاوً مناه، لمل

 ه جاّاز، كان س د لبعحلج منه، هكون ثقه  ن  أ ء س د لبهكم للبعلتثن  مناه م اوً، بكنّا

 ز اادلً بكثاالة لخاات عوبه، تقدمااه علاا   ثاادلعو، نهااا: جااوءن  إ  ز اادلً لبقااا ، للبقااا  إ 

ماه  أا  تقد إخاتك. لبم  أ  تقدمه علينعو م وً. له  لبعفّلف لباي بيس هيه إ  لبهكم بام

 .85-84: 2ليه". ع
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 تضعن كو  لبلي  خوهوً سين لبنهوة لباصل ين للبكاهيين ثا  تقد م لبعلتثن   

 عل  لبعلتثن  منه، لإبيك تفصي  لال لبحوف:

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب  جالز تقاد م لبعلاتثن  علا  لبعلاتثن  مناه 

ياالست إ  ز اادلً لبقااا ن علاا   دلن لب وماا  هيااللن نهااا: قااابنم: قااو  إ ّ ز اادلً لبقاااُ   ل

لبأالز،  قا  خياا ه: "لال سوب مو  قد  هيه لبعلتثن  لذبك قابك: مو هينو إ   سو   ثد، 

لماوب  إ ّ  سااو  صاد م. لزعاام لبحليا  رثعااه هللا  نّناام إنّعاو ثعلناام علا  نصااب لااال  ّن 

 خاتثنوء إنعاو ثادل لبعلتثن  إنّعو لجنه عندلم  ن  كان سد ً ل   كاان مااد ً مناه؛ ألّن ل

جهُ لبكو  لال ثعلال عل  لجه قد  أاز إذل   ن تدلركه س د مو تنف  هتادبه، هلّعو بم  كن لن

 خّلب لبعلتثن ، كعو  ننام ثياي لخاتقاهال  ن  كاان ل خام صاف  ها  قاابنم: هيناو قوةعاوً 

 رج ، ثعلال عل  لجه قد  أاز با  خّلب لبصف ، لكون لال لباجه  مث  عندلم من  ن

 : 1 هعلال لبكو  عل  غيل لجنه. قو  ك ب سن موبك

، بنْيسن بننـ رُ   ـولبنّوُب  ْببو علينو هيــكن زن  إ  لبلهيافن ل طـللفن لبقنننـو لن

خع نول معن  لل ه عان لب الب لبعاثااق سنام، كللليا   ن  أ لاال ماو ثاده لبعلاتثن   ن  

ادّثنو  اانس  ّن   كان سد ً منه سد ً من لبعلتثن . لمث  ذبك: موب  إ   سو  صد م ... لثن

س ض لب لب لبعاثاق سنم  قابان: موب  إ   سا   ثد، هيأ لان  ثدلً سد ً كعو قوبال: مو 

ملرب سعثله  ثد، هأ لال ساد ً. لإن شائت قلات: ماوب  إ ّ  ساا  صاد قوً كأنّاك قلات: با  

ْن ب  إ   ساا  صاد قوً، ثاين ج لتاه  مثا : ماو مالرب سأثادل إ   سا  صد قوً، كعو قلت: من

  سيك خيللً منه. لمثله قا  لبلوعل، للا لبكلها  لبث لا :

ْلتُــكم  نْمِلي سعنقطــ  لبلّـاى ً    من ْ صــ  إ  ُمضيّ و  ل   ْمــلن بلعن

كأنّه قو : بلع ص   مل مضي و؛ كعو جوز هينو رج  قوةعوً، للال قا  لبحليا  رثعاه هللا. 

 .2قابه:    ثد هينو إ  ز دلً"لقد  كان   ضوً عل  

 تضن من كو  خياا ه  ّن ل خم خلج عن لباد  إبا  ل خاتثنوء؛ ألّن لبااد  تاوس   

؛ ألّن    قد  عل  لبعتااب، لب اّ  رسطاه ساين ساوب لبصاف  لبتا  إذل تقادمت  علسات ثاو ً 

صاب لبصف    تتقد  عل  لبعاصاف هضوً عن ذبك نأدل  د د مو  قا  سوبلعوب ثاين ن

 لبلوعل  لبليافن .

 ثم لختند خياا ه إب  قا   انس ه  تاجيه ل خم عل  لباد  من لبعلتثن  لبعقد . 
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ل قا  لبعالد متوس وً خياا ه: "لاال ساوب ماو    أااز هياه لبااد . لذباك ل خاتثنوء  

. لإنّعاو  ألنّاه د ؛ متنا  لبااللبعقدّ  نها: مو جوءن  إ  ز دلً  ثدو، لمو ملرب إ  ز دلً سأثادل

ولناو بيس قا  ز د مو تادبه منه، هصور لباجه لباي كاون  صالن علا  لبعأاوز    أااز ل

ز ادل،  غيلل. لذبك  نّك كنت تقا : مو جاوءن   ثاد إ  ز اد، لتأيا : ماو جاوءن   ثاد إ 

 هلّعو قدّمت لبعلتثن  سط  لجه لباد ، هلم  ام إ  لباجه لبثون .

تأ اا  لل فااوً ن تااوً بلجاا ، ل أاااز: لمثااو  لااال قابااك: جااوءن  رجاا  لل ااف، ه 

سطا  لباجاه لبأيّاد،  –جوءن  رج  لل فو، عل  لبهو . هإذل قلات: جاوءن  لل فاوً رجا  

 ألّن رجوً    كان ن تو، هصور لباي كون لنو  مأوزل    أاز غيلل. هعن ذبك قابه: 

، بنْيسن بننـ رُ إ  لبلهيافن ل طـللفن لبقننن   ـولبنّوُب  ْببو علينو هيــكن زن  ـو لن

 لقو : 

ــدن شي ـــ ً  ْل نـُب لبهّمِ مل ب  لموبــ  إ ّ آ   ْثعن لموِبـ ن إ ّ من
1 

ل دكد لبعالد لال لبل ي ه  ماي  آخل من كتاه إ   نّه  لهض مو ثكول خياا ه  

عن  انس،  قا : "هإذل قدّمت لبعلتثن  سط  لباد ، ألنّه بيس قاا  شا ء  ااد  مناه، هلام 

.   كن هيه إ  لجه ل ختثنوء، هتقا : مو جوءن  إ   ساو   ثاد، لماو مالرب إ   ساو  سأثادل

لكاابك تنلاد لاال لألشا ور، قاو  ك اب سان موباك لألنصاوري بلخاا  هللا صال  هللا علياه 

 لخلم:

، بنْيسن بننـ رُ   ـولبنّوُب  ْببو علينو هيــكن زن  إ  لبلهيافن ل طـللفن لبقنننـو لن

 لقو  لبكعيت سن ز د:

ــدن شي ـــ ً  ْل نـُب لبهّمِ مل ـب  لموبــ  إ ّ آ   ْثعن  لموِبـ ن إ ّ من

 2   كان إ ّ لال، لبيانس قا  ملغاب عنه، هلابك بم ناكلل"

للسان  4للب كاالي 3لتوس  لبنهوة س اد خاياا ه لألخاا ساجاه لبنصاب ماننم لبلماون  

 لغيللم. 6للبللاسين  5  يش
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علتثن  نصاب   غيال هقلات: ماو قاو  إ  ز ادلً  ثاد،  قا  لبلمون : "هإّن قدمت لب 

 لموب  إ  إ و  صد م.

لموبـ  إ ّ مل ـبن لبهّمِ مل ب  هعوبــ  إ  آ   ثعــدن شي ـــ ً 
1 

ل قااا  لساان   اايش: "لااال لااا لباجااه لبثااون  ماان لباجااال لبثوثاا  لبتاا     كااان  

بعلاتثن  منااه نهاا قابااك: مااو لبعلاتثن  هينااو إ  منصااسوً لذبااك لبعلاتثن  إذل تقااد  علاا  ل

جااوءن  إ  ز اادلً  ثااد، لمااو ر  اات إ  ز اادلً  ثااد ً لمااو ماالرب إ  ز اادلً سأثااد لإنّعااو باا   

لبنصب ه  لبعلاتثن  إذ تقاد  ألنّاه قاا  تقاد  لبعلاتثن  كاون هياه لجناون لبااد  للبنصاب 

بااد  هوباد  لا لباجه لبعحتاور ... للبنصاب جاوة  علا   صا  لبااوب هلّعاو قدمتاه لمتنا  ل

لباي لا لباجه لبللجن ألّن لباد     تقد  لبعاد  منه من ثيي كون مان لبتالسا  كوبن ات 

للبتأكيد لبيس قاله مو  كان سد ً منه هت ين لبنصب لباي لا لبعلجا  بلضللرة. لمان 

لبنها ين من  لعيه  ثلان لبقايهاين لنظيال لاال لبعلاأب  صاف  لبنكالة إذل تقادمت نهاا: 

   أاز ه  قوةم إ  لبنصب؛ ألنّك إذل  خلته هقلت هيناو رجا  قاوةم جاوز هينو قوةعوً رج  

ه  قوةم لجنون لبله  عل  لبن ت للبنصب عل  لبهو  إ   ّن لبهو  يا يف؛ ألّن ن ات 

لبنكلة  جاد من لبهاو  منناو هاإذل قاد  سطا  لبن ات لإذل سطا  لبن ات ت اين لبنصاب علا  

محتاورل، هأماو قاا  لبلاوعل لبااي  نلادل لبهو  يللرة، هصور مو كون جاوة لً ملجاثاو 

هااإن لباياات بلكعياات ... للألصاا : هعااوب  شااي   إ  آ   ثعااد لمااوب  ملاا ب إ  ملاا ب 

 .2لبهم"

لقااد بّحاااد  ساااا ثياااون ماااو قوبااه لبنهاااوة لبلاااوسقان،  قاااا : "ل أااااز  ن  تاخاااط  

   للق اوً لبعلتثن  سين لبعلتثن  منه للبعنلاب إبيه لبهكم خالء  كون ملاندلً إبياه لبهكام 

عل  لبعلتثن  منه نها: قو  إ ّ ز دلً لبقا ، للبقا  إ  ز دل ذللاان له  لبادلر إ ّ ععاللً 

 صهوسك للولنو إ  ز دل قامك، ل  ن إ ّ ز دلً قامك لكيف إ ّ ز دل قامك لمثوبه للق و 

لبقاا ، عل  لبعلتثن  منه، يلست إ  ز دل لبقا ، ... ل  خوف ه  جالز: قو  إ  ز دلً 

لهاا  لبالاايط لقاا  لإلجعااوب علاا  جااالز تقد عااه علاا   ثااد ج ةاا  لبأعلاا  ماان هوعاا   ل 

 .3مف ا "

 ّمو لبكاهيان هقد لختلف نظلتنم إب  تاجيه لبتللكيب لبلوسق ، هقد  لجاب لبفاللء  

نصب لبعلتثن  إذل تقد ،  قا :"هإن قدّمت إ ّ نصات لباي كنت تله ه هقلات: ماو  تاون  

إ ّ  خو   ثد. لذباك  ّن  إ ّ  كونات منلااق  علا  ماو قالناو هوتا اه، هلعاو قادّمت هعنا   ن 

 هوختورلل ل ختثنوء. لمثله قا  لبلوعل:   تا  شيئوً لا س دلو
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لنــــ و    لــاُ  كأنّـــــه ِخلنـــ ُ   ِبعيَّـــ  ُمْاِثلـــوً طن

لبع ن : بعي  طل  ماثش هصلن ره ه؛ ألنّه  تا  لبطل ، هلّعو قد  بم  أ   ن  تا  لبطل ، 

 .1للا قاله"

آ   ثعاد شاي  و" لآ   ّمو ث لب هقد  جاوز لبنصاب للبلها ،  قاا : "... لماوب  إ   

 .2 ثعد"،  لل ون جعي وً، بيس سيننعو لختوف ه  ره ه لنصاه"

لنلب  سا ثيون لبقاا  سوبادبيا  إبا  لبكااهيين للباغادلد ين،  قاا : "لمان لب الب  

 3من  له  ل ختثنوء لبعقد ، ل جوز ذبك لبكاهيان للباغدلد ان لمحلجه عل  لباد "

نس تأا  ل لبله  عل  لبادبي  س اد لبنفا ،  قاا  سق   ن نليل  نّه قد ُثك  عن  ا 

لبعاصاال : "لثكاا   ااانس جااالز لبلهاا  س ااد لبنفاا  نهااا: مااو قااو  إ   سااا   ثااد، هيكااان 

 .4لألل  هوعوً للبثون  سد ً منه"

ل ظنل  ّن لبقا  سوبنصب عل  ل ختثنوء  رجن من لبقاا  سوبادبيا ، لب اّ  دله ناو  

ا  عان لبع لاه لسي  لبت  تقا  عل  لبتلتيب سين ماونيناو، إب  لال لبتلجين نظو  لبأعل  لب

بقاا  ال خاقط لبا ن تللكيب لبتالس  لهقوً بنال لبتلتيب    لعن ستقد م لبتوس  عل  لبعتااب 

ا ن بنهاوة لباسوبادبي ، لتأ يدلً بلقا  سوبنصب عل  ل ختثنوء  عكن  ن نت لد سإرلء س اض ل

    حلاا  ،  قا  لسن عصافار: "ل خاتثنوء لبعقاد  لجاال ل ختثنوء لرهضال لبقا  سوباد

  از هيه إ ن  تقد  عل  لبعلتثن  منه  ل عل  صفته، هإن تقد  عل  لبعلتثن  منه هو  أ

س اد  لبنصب. لزعم س ض لبنها ين  نّه  أاز هيه لبنصب عل  ل ختثنوء، ل ن  كان ماو

لا  صاف   ل عم لبااي قالاه علا  لبإ  مانيو عل  مو قالنو ل كان لبعلتثن  مناه توس اوً بوخا

 لباد .

لال لباي ذلب إبيه سوط ، ألنّه إذل قو : مو قو  إ  ز دلً  ثاد، هاو  حلاا  ن  أ ا   

. هاإن ج ا  د ً مناه" ثد" هوع  قو ، لإ ّ ز دلً سد ً منه،  ل  أ   إ ّ ز دلً هوعوً ل ثاد سا

كاان س اد  تاوس   ن لباد  توس  لثكم لب " ثد" هوعوً بقو  لإ  ز دلً، سد ً منه، هاوط ، ألنّ 

 لبعتااب.
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هإن ج لته هوعوً ل ثدلً سد ً منه هاوط ، ألّن " ثد"  عم من ز د، هلا ج لته ساد ً  

 .1بكون عكس لباد ، ألنّه بيس من  قلو  لباد  سد  كّ  من س ض"

 ل قا  لبعاصل : "لثونينو:  ن  قد  لبعلتثن  منه كقابه: 

، بنْيسن بننـلبنّوُب  ْببو عل رُ   ـوينو هيــكن زن  إ  لبلهيافن ل طـللفن لبقنننـو لن

. 2لإنّعااو لجااب لبنصااب  متنااوب ره ااه علاا  لباااد ، إذل باااد     تقااد  علاا  لبعاااد  منااه"

ل قا  لبأوم : " ي: لبعلتثن  منصاب لجاسوً إذل كون لبعلتثن  مقدموً" عل  لبعلاتثن  

غيلل نها: جوءن  إ  ز دل لبقاا ، ل  ماو جاوءن  إ  منه" خالء كون ه  كو  ماجب  ل 

 .3ز دلً  ثد   متنوب تقد م لباد  عل  منه"

لذكاال لبلااياط   ّن لساان عصاافار    قاايس علاا  لااال لبلغاا ،  قااا : "قااو  لساان  

 .4عصفار: ل   قوب عل  لال لبلغ . لقد قوخعه لبكاهيان للباغدلد ان للسن موبك..."

 ّ ز دلً قو  لبقا   ل  إ  ز دل يلسن  لبقا   ل  إ  ز دلً بم  ّمو لبتللكيب نها:  إ 

  ياالب  هقااد لختلااف هينااو لباصاال ان للبكاهيااان، هياالى لباصاال ان إباا   نّااه    أاااز

 لبتقد م ل لى لبكاهيان جالزل، لإبيك تفصي  لبحوف:

 قا  لب كالي:"   أااز تقاد م ثالف ل خاتثنوء علا  لبعلاتثن  مناه كقاباك: إ   

 . 5دلً قو  لبقاُ ، ل  إ  ز دلً مو قو  لبقا "ز 

ذلااب لباصاال ان إباا   نّااه    أاااز تقااد م لألدلة للبعلااتثن  علاا  لبعلااتثن  منااه  

  أااز للب وم ، لثأتنم  ّن ذبك  ددي إبا   ن   عا  ماو س ادلو هيعاو قالناو، للاا معاو  

 م تنا  تقادد م لبااد  لملمن لباصل ين من  لى  ن ل ختثنوء  ضورب لباد ، هلّعو لمتن  تق

نّه  ددي ذبك، أل ل ختثنوء،  قا  لألناوري: "ل ّمو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلنو

  خام للبف اإب   ن   ع  مو س دلو هيعو قالنو، لذباك    أااز؛ ألنّناو ثالف نفا   ليناو ل 

  هكابك  عو قالهكهلف ل ختفنو ، لكعو  نّه    أاز  ن   ع  مو س د ثلف ل ختفنو  هي

  أاز  ن   ع  مو س دلو هيعو قالنو.
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لمننم من تعلك سأن قاو : إنّعاو قلناو ذباك ألن ل خاتثنوء  ضاورب لبااد ،    تالى  

 نّاك تقاا : "مااو جاوءن   ثااد إ  ز اد، لإ  ز ادلً: للبع ناا  للثاد، هلعااو جاورى ل خااتثنوء 

 . 1منه" لباد  لمتن  تقد عه كعو  عتن  تقد م لباد  عل  لبعاد 

 ل قا  لب كالي: "لجه لبقا  لألل     ن  ر ي لباصل ين : من ثوث   لجه: 

علا  ماو   ثدلو:  ّن ثلف ل ختثنوء  ُت  سه لصل  بلف ا ، لتقا ا  باه، هاو  أااز تقد عاه

  اصله كالل "م " هإنّك با قلت: لز دلً قعت بم  أ .

ااد  علا  لبع مناه، للبااد     تقاد  للباجه لبثون :  ّن لبعلتثن   كان سد ً مان لبعلاتثن 

 منه، كابك لولنو.

للبثوبي:  نّه  ل   من لبتقد م عع  مو س د إ  هيعاو قالناو، لذباك غيال جاوة ، كعاو جاوز  ّن 

يّ  "مو" لبنوهي  هيعو قالنو    أااز،  ادّ  علا   ّن ل خاتثنوء إخاللج س اض  عع  مو ه  ثن

هاا  لبنفاا  كااابك    أاااز هيعااو لااا هاا   لبأعلاا ، كعااو  ّن لبنفاا  كااابك، لكعااو    أاااز

 .2م نول"

 لمو قوبه لباصل ان  هتوج إب  منوقل : 

قااوب لباصاال ان تلكيااب: مااو جااوءن   ثااد إ  ز اادو  ل ز اادلً لثعلااال علاا  لباااد   

اُ ، قاو  لبقا لمضورع  ل ختثنوء، للا    لتقيم م  "إ  ز دلً لبقا  يلست،  ل إ  ز دلً 

 قيس علياه ن  هع  عل  لبنظيل بيتم سيننو  ركون لبقيوب للبع لكعو لا م لا  ه  لبقيوب

تهقام للب ل  لبأوم  ، كعو لا ثوص  ثين قيس نوةب لبفوع  علا  لبفوعا . للاا ماو    

 ه  قا  لباصل ين لقيوخنم.

 ّمااو لبكاهيااان لتااا نم لب جااوج هقااد  جااوزلل لبتللكيااب لبلااوسق ،  قااا  لألناااوري:  

از تقاد م ثالف ل خاتثنوء ها   ل  لبكاو  نهاا قاباك: "إ ّ "ذلب لبكاهيان إبا   نّاه  أا

ط ومك ماو  كا  ز ادو" ناّد علياه لبكلاوة ، لإبياه ذلاب  ساا إخاهوق لب جاوج ها  س اض 

لنلاه لب كالي إب  س ض لبكاهيين: "   أاز تقد م ثالف ل خاتثنوء علا   3لبعالي "

لبعلتثن  منه كقابك: إ  ز دلً قو  لبقا ، ل  إ  ز دلً مو قو  لبقا . لقو  س اض لبكااهيين 

 .4 أاز ذبك"

                                                             
 36  276: 1لإلنصوف   1

 407-406لبتايين:   2

 36  273: 1لإلنصوف   3

 406لبتايين:   4



275 

 

لقد ند  سا ثياون علا   ّن لبكلاوة   جاوز لبتقاد م ما  لبنفا  ل جاوزل لبفاللء ما   

دلةم،  قا   سا ثياون: "ل جاوز لبكلاوة  تقد عاه علا  ثالف لبنفا  لبعلهاب لللو  م  لب

نها: إ  ز دلً مو  ك  ط ومك  ثد، ل جوزل لبفاللء إ  ما  لبعلهااب لمن اه للاو  إ  ما  

 .1لبدلةم"

لتوس  لب سيدي مو جوء عند لبنهاوة قاوةوً: "ذلاب لبكاهيّاان إبا   نّاه ل أااز تقاد م  

ك مو  ك ن ز دو  ند علياه لبكلاوة  لإبياه  ثلف ل ختثنوء ه   ل  لبكو  مث :  إ ّ ط ومن

 .2ذلب لب جوج ه  س ض لبعالي "

 لقد لثتج لد ء لبنهوة سوبلعوب للبقيوب: 

 قا  لألناوري عن لبلعوب: " ّمو لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: لبدبي  علا  جاالز  

 تقد عه  ن لب لب قد لخت علته مقدموً، قو  لبلوعل:

وً إّن لب  طو ــــوخن ِليننن سه هُنــّن إبْيه ُشـــابُ   تــوقن من لبعن  ثن

 لقو  لآلخل:  

 3ل  خــو لبأــن سنـو إنل ُ   لسلـــدة بيــس سنو طـــاري

 ل قا  لب كالي ماينوً لبتقد ل ه  دبي  لبلعوب: " ّمو لبلعوب هعنه: 

 إْنلـ ه ل  خــو لبأــّن سنـو   لسلـــدةل بيــس سنو ُطـــِاريه 

 تقد لل: ل  سنو إنل ٌّ خو لبأن، لقو   سا زسيد:

َن مــن لبعطو ـــو ِلْين ســه هنُنـــنَّ إبيه شاب  خو إن لب تـوِق  ثن

لزلد لبلياط  ه  لبلاعوب قاابنم: "لجاّاز لبكاهيا  للب جاوج تقد عاه، للخاتدبّال  

 سقابه:

ل ن لإنّعـو ن   ُعده عيوب   خو هللا،    رُجــا ِخـان  4ُشْ اــ ً من ِعيوِبكـو

 ماااو لبقياااوب هياااللن  ن تقاااد م لبعلاااتثن  علااا  لبعلاااتثن  مناااه  أااااز، ملاااتدبين  

ستلكيااب: مااوب  إ   سااو  صااد م،  ي مااوب  صااد م إ   سااو ، هكااابك  أاااز تقد عااه علاا  

لب وم ،  قا  لب كالي: "ل ّمو لبقيوب: هنا  ن تقد م لبعلتثن  عل  لبعلتثن  مناه جاوة ، 
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، هكااابك  أاااز تقد عااه علاا   كقابااك: مااوب  إ   سااو  صااد م؛  ي مااوب  صااد م إ   سااو ن

لب وما  هيااه،    تالى  ن قابااك: ماو ماالرب إ  س  ادل جااوة ، لكاابك س  ااد ماالرب، لألّن 

 .1لب وم  ه  ل ختثنوء ه  ، لتقد م لبعف ا  عل  لبف   جوة "

 لقد ردّ لباصل ان مو لثتج سه لبكاهيان هععو جوء عننم: 

ى لباصل ان  ّن مو لختدبال سه خعوعوً ه  قا  لبلوعل: "خاو  ن لب تاوق مان  ل -1

 لبعطو و"

 ّن ل خااتثنوء لقاا  هاا   ل  لبكااو ، لقااا  لباياات سياات باام  نلاادل لبكاهيااان،  قااا  

لألناوري: "هنقا :   نللم لولنو  ن ل ختثنوء لق  ه   ل  لبكو ، هإن لاال لبلا ل ألسا  

 :2ُزسنيد، لقا  لال

ليـــسُ    ْن عنّلُخــال ل غّب مننـــمإب   ــسه به ثن  قل اوً مو  ُهن

طو ــــو وً إّن لب تــوقن من لبعن ِليننن سه هُنــّن إبْيه ُشـــابُ   خن  ثن

"ل مو قا  لآلخال: لسلادة بايس سناو طااري ل   نلا  خاو لبأان، ههااف لنلايّوً،  

لقيا : تقاد لل ل  سناو إنلا  خاو هأيعل لبعلتثن  منه، لمو  لنلل تفليل بعو  ياعلل، 

 .3لبأن؛ ل"سنو" مقدرة س د " " لتقد م ل ختثنوء هيه بلضللرة؛ هو  كان هيه ثأ "

ل توس  لب كالي لألناوري ه  لبلدّ عل  دبي  لبلعوب قوةوً: "للبأالب:  مو لبايات  

لبأنس، هعهعا  عل  لخع  بيس، تقد لل: بيس سنو إنل  إ  لبأن، لل ختثنوء من غيل 

لعل  لال    دخ  لبايت هيعو نهن هيه.  مو لبايات لبثاون  هعان جانس لاال، للبادبي  علياه 

 لبايت لباي قاله، للبايت قابه:

ليـــسُ  ∴ إب   ْن عنّلُخــال ل غّب مننـــم ــسه به ثن  قل اوً مو  ُهن

 .4للبتقد ل: مو  هس به جنس ثليس إ   صالب لبحي "

ذلب إبيه لبكاهياان ها  دبيا  لبلاعوب  قاا  علا  لبلاالذ، ل لى لباغدلدي  ّن مو  

او   قا : "علا   ن تقاد  لبعلاتثن  علا  لبعنلااب إبياه شاوذ. للألصا : ل  سناو إنلا ٌّ خن

 .5لبأن"
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 ّمااو دبيااُ  لبقيااوِب هاايعكن لباالدّ عليااه سعااو جااوء عنااد لب كااالي  قااا : "إّن تقااد م  

ثاد ز ادلً   تالى  ّن قاباك: ماو قاو  إ  لبعلتثن  عل  لبعلتثن  مناه للقا  س اد لب وما ،   

ق  ، للبفال"إ  ز دل" لا س د لب وم  للا قو ، لبيس كابك لولناو، هإنّاه للقا  قاا  لب وما

 ون" ياعيلسيننعو لولل،    تلى  ّن قابك: كونت ز دلً لبهع  تأخا إذل بام تقادّر ها  "كا

فصاا  ذل باام  أا  لبلبلاأن    أاااز، باقااب لبفصاا  ساين لب وماا  للبع عاا  سااوألجنا ، هاإ

 هوبتقد م  لب    ّ  أاز...

 ّن "إ ّ" م  مو س دلو   تألي مألى لبعف ا ؛ ألنّه ثادث هياه م نا  ساـ "  "،  

سحوف قابك: قو  لبقا  إ  ز دلً؛ هإّن: "إ ّ" لز دلً  لتع  عل  م نيين،  فتلقون إبا  ماو 

هإنّه بعو تقد  عليه مو  ت لام  كان م نول خوسقوً علينعو، لصور لال كعو ه  ثلف لب طف 

سه م نول بم  أ  تقد عه، كقابك: قو  ز د لععالل. لباا قلات: لععالل قاو  ز اد بام  أا ، 

 ااد  عليااه  ّن ماان مااالانم  ن "إ " ملكااا  ماان "إن" ل " " لتقااد م لااال لبع ناا  علاا  

 .1ل ختثنوء خطأ"

تنولبه لبدلرخان  للختكعو ً بلحوف لبنهاي ه  تقد م لبعلتثن  نلى  ن ناكل مو 

لبعهدثان ثا  لال لبحوف، هقد ت لض لباوثثون لبدكتار ننود لبعاخ  للبدكتار كولم 

إسللليم سل ء من لبتفصي  بنال لبعلأب ، هقد قدّ  لبدكتار ننود لبعاخ  درلخ  جودة عن 

ماهي ل ختثنوء سين لبنظل   للبتطايم من خو  قللءة نظل ا  بلعاهاي ها  خاا   كتاب 

لألصا   لبأعا   – خللر لب لسي   –لبعفص   –لبعقتضب  –  لبنها  لبكتوب  صا  ه

ل لين لبعلوبك  لقلن لال لبقللءة لبنظل   سعودة تطايقي  من ثوثا  علال  -بل جوج  

د ااااالن شاااا ل سااااين جااااولل  لإخااااوم   خاااالج ماااان خوبنعااااو مأعاعاااا  ماااان لبقالعااااد 

بقا  هينو لبكن لباي  نعنو هينو لل خت عو ب ه  سوب ل ختثنوء بيس لنو مأو  تفصي  ل

مو نهن سصدد سهاي لبحاوف هياه   للاا تقاد م لبعلاتثن  سصاارة لتللكيااه لبلاوسق  ها  

لب االض  هتاصاا  لباوثااي إباا  نتيأاا  لوماا  جاادلً مفودلااو قابااه: "ل حتعااان سو خااتثنوء 

. 2بل ل"لبعقدّ ، للا، هيعو  نكلف عنه لبعلن، قلي  سن  نودر، لب لّه إنّعو ُلِبد بضللرة ل

ل مو لبدكتار كولم إسللليم هتتا نو تور حيو سين لبنها ين لقّلم ثد ثاه عنناو ها  إطاور ن 

لإلطور لألل  تقد م لبعلتثن  لثول   ن  لصد آرلء لبنهوة لباصل ين للبكاهيين، هأ   

من خياا ه ر ب لبعدرخ  لباصل   ه  تقد م لبعلتثن  هاكل  نّه  ل   لبنصاب ها  تقاد م 

لتوس ااه ماان لباصاال ين لبعااالد للب جااوج  للبلمااون  للساان جناا  للساان سوسلااود لبعلااتثن  
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ثاام  هاالد ر ي  للب محللي للبتعيع ، للب كالي للسن م ط ل سا عل  لبللاسين . 

 لبفللء لباي  لجب لبنصب ه  لبعلتثن  لبعقد  لتأا   لبنصب للبله  عند ث لب.

ل ان ماان رهااض تقااد م  ّمااو لبلاام لبثااون  ماان لبحااوف هنااا مااو ذلااب إبيااه لباصاا 

لبعلتثن  عل  لب وم  للألدلة للبعلاتثن  مناه، هقاد ناوقش آرلء لبكااهيين م تعادلً علا  ماو 

جوء عند لبليلله  هاّين لجن  نظل لبكاهيين لبت  تقا  عندل عل   خاوب لبلاعوب، ثام 

توس  لباوثي لبلدّ لباصالي علا  لبكااهيين هاألرد  سالز لباصال ين لبااي رهضاال لبقاا  

 .1عن لبكاهيين كوب كالي للسن لبضوة  للبلحولي للبلي  لبلوسم

للباي  ظنل بلاوثي س د لال لب لض  ن مو ذلاب إبياه جعناار لبنهاوة كعاو عاّال  

لاا لبال ي لباللجن، للاا ماو  عكان  ن تدععاه لبقوعادة لألصاابي ،  قاا   2عنه لبلياط 

 .3"لألناوري: "إذل  دى لبقا  إب  خوف لإلجعوب لجب  ن  كان هوخدلً 

هضااوً علاا  ذبااك هااإّن لألصاا  هاا  لبقالعااد لبنها اا  لتللكيانااو  ن تلاايل لهاام  

لإلطللد لبعلت ع  لبت  تقتضيه لبصنوع ، سد ً من لبقيوب عل  لبقلي  لبعحوبف ألصاا  

لبقيوب لباي تتا ه لبنهوة ه  تللكيب ل ختثنوء،  قا  لألنااوري: "باا طلدناو لبقياوب ها  

صا  للبقيوب لج لنول  صوً بكون ذبك  اددي إبا   ن تحاتلط ك  مو جوء شوذل محوبفوً بأل

 .4سغيللو ل ن  أ   مو بيس سأص   صوً لذبك  فلد لبصنوع  سأخللو"
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 المسألة الثالثة والعشرون

 الخالف في االستثناو المنقطع

 

 قا  لبلي : " ل منقط وً ه  لألكثل  ي منقط وً س د إ ّ نها: ماو ها  لبادلر  ثادو  

ثعورلً.  ل  لبهأوز  اجاان نصاه مطلقوً، ألّن سد  لبغلط غيال ماجااد ها  لبفصاين إ  

من كو  لب لب. لسنا تعيم قلعال لبعنقط  قلعين:  ثدلعو مو  كاان قالاه لخام مت ادد  ل 

غيال مت ادد  صان ثاهاه، نهاا: ماو جاوءن  لبقاا  إ  ثعاورلً لماو جاوءن  ز ادو إ  ععالل، 

ّازلن لباد ، ثم إ ّن ذبك ل خم لباي  أاز ثاهه إّمو  ن  كان معاو  صان دخاا  هنننو  ُأن

لبعلتثن  هيه مأاوزلً  ل،  ، هاوألل  نهاا قاباك: ماو ها  لبادلر  ثادو إ  ثعاورلً،  صان  ن 

 :1 أ   لبهعور إنلون لبدلر، كعو قو   سا ذل ب

 ً ةن ثول و   نيُلكن  صــدلُء لبقاــاِر تًصينُ   هإن تُْعِس هــ  دلرل سنلْلــان

 مثله: موب  عتوب إ ّ لبليف، هللياا ه ه  مث  لال لجنون:ل

ْ اُ  لبعنقطا  كوبعتصا ، بصاه  دخاا  لبعااد  ها  لبعاا -1 د  إذل  سدبت،  ثادلعو جن

 منه.

2-  ، للبثون :  ّن لألص  ه  نها:    ثدن هينو إ ّ ثعورلً  ْن  قاو : ماو هيناو إ  ثعاورو

علاا  لبعلااتثن  منااه  ي مااو هينااو شاا ء إ  ثعااور، بكنّااه خصااد سوباااكل ماان ج

لبعهالف لبعت دد، ماو لاّن لخاتا ود لبعحوطاب شاعا  لبعت ادد لبعقادر باه، كأنّاك 

تظان  ّن لبعحوطااب  لااتا د خلّالااو ماان لآلدماّ ، هقلاات:    ثااد هينااو تأكياادلً بنفاا  

كان لآلدم  سنو، هلعو ذكلب ذبك لبعلتا د،  سقيات ذباك لبعلاتثن  علا  ماو كاون 

تناينااو علاا  لألصاا  لج لتااه سااد ً ماان ذبااك عليااه هاا  لألصاا  ماان لإلعااللب، 

لبعاكار، ه ل  لال،    كان لال من قاي  ل ختثنوء لبعتص  كعو كون ه  لباجه 

 لألل .

لذلب لبعوزن  إب   نّاه مان ساوب تغلياب لب وقا  علا  غيالل، كعاو تقاا : لب  ادلن 

به من عللم ما لهم للبهعور جوءلل، للال    طلد به ه  جعي  لباوب، نها قابه ت وب  

 لقابنم: بيس به خلطون إ  لبتكلف، لنها ذبك.  2إال إتباَع الظن
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للبثون :  ي لباي    دخ  هيه لبعلتثن  ه  ذبك ل خم مأوزلً، بيس هيه إ  لباجه  

لبثون  من قاب  خياا ه، لذبك نهاا: ماو جاوءن  ز ادو إ  ععالل، لماو  عوناه إخاالنكم إ  

 :1إخالنه، قو 

ـــْلُب  ــوللبهن يهـــُ  للبِعـلل ُ      اقــــ  ِبأن  ثعنـــو لبتنحن

اّــور هــ  لبـ ــ  لبصن قـــو ُ   إ ّ لبفنتـن ِب لبان  ننأــدلِب للبفنــلن

 :2لقو  

كن  ِليَّــ ن   تُْغنِــ  لبّلمـوُ  من ـم  وونننعن عَّ ْلله ه لبُعصن  ل  لبنّْاــُ  إ  لبعن

للبثون  من لبقلعين: مو    كان قاله لخم  صان ثاهاه، هاناا تعايم لنناو  الهقاان  

 3وال عاصَم اليوَم من أمر للا إال َمْن رحملبهأوز ين ه  إ أوب نصاه، كقابه ت وب : 

 ي: من رثعه هللا ت وب ، لقو  س ضنم:   عوصام،  ي   م صاا ، هو خاتثنوء متصا ؛ 

رثاام: لبااللثم،  ي هللا ت ااوب ،   لبعلثااا  هيكااان   ضااوً  لقااو  لبلاايلله : لبعااللد سعاان

كللان مللن القللرون مللن قللبلكم أولللوا بقيللة ينهللون عللن  الفلللومتصااوً، ل مااو قابااه ت ااوب  

فنفعهلا إيمانهلا إال آمنلت فللوال كانلت قريلة لقابه ت اوب   4الفساد في األرض إال قليالً 

هضيض كوألمل للبللط، ل   أاز: هو  أاز لإلسدل  ه  لآل تين، ألّن لبت قوَم يونس

بيقم لبقا  إ  ز دو، ل: إن قو   ثد إ  ز اد. لكاون لب جاوج  أيا  لبااد  ها  "قاا   اانس" 

ألن م نا  بااا  كونات قل اا  آمنات، مااو آمنات قل اا ، ألّن لبلاا  علاا  ماو هااوب د با  علاا  

للدلعاوً، مان قاباه لنتفوةه، لمنه قابنم:   تكاننَّ من هونل إ  خوموً سلاو ،  ي متوركا  

ً ت وب :  ، لم ن : سلو   ي م  خو ،  ي متورك  5وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما

متتوس اا ، ل أاااز  ن تكااان لباااوء بلاااد ،  ي تلاالم عليااه لتاالده خااوموً سااد  خااومه، ل  

تحوبطه سأكثل من لال، لمنه قابنم: ماو ياّل إ  ماو نفا ، لماو زلد إ ّ ماو نقاد، ل "ماو" 

 ينو مصدر  . ه

ل سااا خاا يد، لمالمااون،  قاادّرلن لبحااال،  ي: لبكاان لبنقصااون  ماالل، لبكاان لبنفاا   

 :6 ملل. لمالب خياا ه:  ن مو س د "إ ّ" ه  لبعنقط  مفلد، كعو مّل، ل ّمو نها قابه

  نــّن هلا و من قِللبِ لبكنتنوةِــبِ   ل  عنْيــبن هينم غنْيـلن  ّن خياهننـم
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 لقابه: 

ّالدو هعو  ُْاقــ  من لبعوِ  سوقينـ  كنُعلنــت  خوقُــه غنْيلن  نّــههنتً    وجن

 هظولل هيه  ل  لجن  خاياا ه لبعااكار ن، لذباك  ّن لبلاوعل قصاد ج لاه مان لبعتصا 

ماوبغاا  هاا  لبعااد ،  ي إن كااون  سااد ماان لب يااب هفااينم عيااب للثااد ههلااب، للااا هلااا  

ها   دهلن ماو، للا لبكعو  لبعّعِ ق بعوبه،  ن ُاخياهنم من لبِقللب؛ له   خوقه نقد للثد

لااوللل  دناا  شااوةا  ماان لباانقد، لإن كااون هاا  لبتهقياام غو اا  هاا  لبكعااو : ماان جعلاا  

بكعاو  لنفا  عاين هلب ياب، ُغلُّالً ه  لبثنوء، كعو قو  سد   لب مون: عياه  نّه   عيب هياه، 

 .88-85: 2عن م وبيه". 

بنأياوً  لايل لهام نقاوط،  عكان رخاعنو لهام  تضعن كاو  لبليا  خوهاوً نها اوً  

 لآلت :

 قضي  ل ختثنوء لبعنقط  عند لبهأوز ين للبتعيعيين لماقف لبنهوة مننو. -1

لايل تاجيه لبقلم لبثون  معو لتفم هيه لبهأوز ان للبتعيعيان ها  يااء كتاب تف -2

 لإعللب لبقلآن بايون ماقف مفللي لم لس  لبقلآن منه.

 تاجيه قا  لبلوعل: -3

 ..................................  ــبن هينم غنْيـلن  ّن خياهننـمل  عنيْ 

 ه  ياء مو جوء عند لبنهوة للباوغيين. لإبيك تفصي  لال لبنقوط: 

ناه قا  منوقل  قضاي  لبحاوف ها  ل خاتثنوء لبعنقطا ، نالى  ّن نهالر لبفالق سي -1

 لبفالق سيننعاولسين ل ختثنوء لبعتص ، ثت  تتضن صارة ك  قلم؛ بك   كاان 

 جليوً لتكان م وبأ  لبعنقط  لليه  لمنفصل  عن لبعتص  إن  مكن.

هقد ذلب جا ه لبنهاا ين إبا   ّن ل خاتثنوء لبعنقطا ،  اللد ساه إخاللج ماو بايس مان جانس 

لألل ، سينعو خوبفنم لسن لبهوجب للبلي  ه ععو  نّه بله  لبتالم عن لبعحوطاب.  قاا  

يناو رها  تاالم لبعحوطاب دخاا  ماو س ادلو ها  ثكام ماو لبلي : "للبعللد سو ختدرل  ه

، لقااد  ّل  لبنهااوة لبعنقطاا  سع نيااين لرتضاا  لباصاال ان  ن  كااان لبتقااد ل بكاان، 1قالنااو"

، لر ى لبكاهيان تقد ل خاى كعاو 2 قا  لبلي : "للبعتأخللن بعو ر للو سع ن  بكّن"
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بعنقطااا ، سع نااا  نقااا  عاااننم،  قاااا  لبليااا : "لقاااو  لبكاهياااان: "إ " هااا  ل خاااتثنوء ل

 .1"خاى"

لب ّ  من لبعنوخب بنال لبعقو   ن نليل إب  لبتفل م سين لبناعين سعو ذكلل لإلماو   

خاتثنوء لبقنلله  ه  لي  ثدّل هوص  بك  قلم مننعو.  قا : "هوبصاهين  ن  قاا : ثاد ل 

لبعتصاا   ن تهكاام علاا  جاانس مااو ثكعاات عليااه  ل ً سنقاايض مااو ثكعاات سااه  ل ً. هعتاا  

س ماو ثد لا ن لبقيد ن كون منقط وً. هيكان ثد لبعنقطا   ن تهكام علا  غيال جانلنه    

ّن  ثكعاات عليااه  ل ً،  ل سغياال نقاايض مااو ثكعاات سااه  ل ً، هيتهقاام علاا  لااال لبتقااد ل 

لبعنقط  نقيض لبعتص ، ل ن لبعتص   ألي مألى لبعلكب، لنف  ذبك لبعلكاب ساأي 

 ج ةيه كون لا لبعنقط .

 نااو إذل قلنااو: قااو  لبقااا  إ  ز اادلً، ه  ااد ماان جاانس لبقااا ، لتهل اال ذبااك سوبعثااو   

: قو  إذل قلنولثكعت  ل ً سوبقيو ، لعل  ز د س د  لبقيو ، للا نقيض لبقيو  هنال متص . ل

 كان لبفالبلبقا  إ  هلخوً، هوبهكم لإن لق  سوبنقيض عل  لبفلب لباي لا عد  لبقيو ، ب

 بيس من جنس لبقا ، هكون منقط وً.

قلت: قاو  لبقاا  إ  ز ادلً خاوهل، كاون منقط اوً   ضاوً، ألنّاك ثكعات علا  ز اد هإن  

لباي لا من لبأنس سغيل لبنقيض لباي لا عد  لبقيو ، س  سهكام آخال لبااي لاا لبلافل، 

 .2ههص  ل نقطوب بلهكم سغيل لبنقيض لباي لا لبلفل،   بلهكم عل  غيل لبأنس"

لبحطا  بهقيقا  ماو جاوء عناد لبنهاوة  نلتطي  من خو  تفل م لبقللها   ن ناتلعس 

هاد ي عان عن ل ختثنوء لبعنقط ، لتايين  ثل قاوة  لبهأوز لتعيم هيه. قّلم خاياا ه لب

ه ل خااتثنوء لبعنقطاا  قلااعين لألل : مننااو مااو  اجااب هيااه لبهأااوز ان لبنصااب ل االى هياا

 لبتعيعيان لباد .

نااب لألل . للاا   قا  خياا ه:"لال سوب  حتور هيه لبنصب ألّن لآلخل بايس مان 

بكااّن بغاا   لاا  لبهأااوز، لذبااك قابااك: مااو هينااو  ثااد إ ّ ثعااورلً، جااوءلل سااه علاا  م ناا  ل

 نا  ثعورل، لكللال  ن  ادبال لآلخال مان لألّل ، هيصايل كأنّاه مان ناعاه ههعا  علا  م

 لبكّن، لعع  هيه مو قاله ك ع  لب لل ن ه  لبدرلم.

ثعاور، رلدلل بايس هيناو إ  ثعاور، لبكنّاه ل ّمو سنا تعيم هيقابان:    ثد هيناو إ   

، ثم  ساد  هكأنّاه قاو : بايس هيناو إ  ثعاور.  ذكل  ثدلً تاكيدلً، ألْن   لم  ن بيس هينو آدم ٌّ

 لإن شئت ج لته إنلوننو. قو  لبلوعل، للا  سا ذر ب لبناب :
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 ً   نيُلــك  صــدلُء لبقااِر تصينُ   هإن تُْعــس ه  قاـل سللـاة ثول و

 نيله، لمث  ذبك قابه: مو ب  عتوب إ  لبليف، ج له عتوسه. كعو  نّاك تقاا : ماو  هأ لنم

 :1 نت إ  خيللً، إذل ج لته لا لبليل. لعل  لال  نلدب سنا تعيم قا  لبنوسغ  لباهسيون 

يّـ ن سوب ليــوِء، هوبلنـــد   قــاْب لطـو  علينو خوبُف لألسدِ    ودلر من

 عنيّــت ثالسوً، لمو سوبلس  ِمن  ثدِ    خوةِلُــنولقفـت هيـنو  صيونو   

 للبنّـدُي كوبهاض سوبعظلامِ  لبألدِ   إ   للريه أل ــوً مو  سيِّنُنـــــو

 ل ل  لبهأوز  نصاان. 

 :2لمث  ذبك قابه 

ــو  ننيِــــسُ  سْلــدنةل بنْيـسن سِنن  إ ّ لبين نوهيـــُل لإ  لب يِـــسُ   لن

ج لنو  نيلنو. لإن شئت كون عل  لباجه لباي هّللته ه  لبهعور  ّل  ملة. للا ه  كو 

لبع نيين إذل بم تنصب سد . لمن ذبك من لبعصودر: مو به عليه خالطون إ  لبتكلاف، ألّن 

لبتكلف بيس من لبللطون. لكابك:إ   نّاه  تكلّاف، لاا سعن با  لبتكلهاف. لإنعاو  أا ء لاال 

، 3مالهم به من علم إال إتباع الظنمث  ذبك قابه عّ  لجّ  ذكلل: عل  م ن  لبكن. ل

. لمثا  ذباك 4وإن نشأْ نغلرقهم فلال صلري  لهلم وال هلم ينقللون إال رحملةً منلالمثله: 

 :5قا  لبنوسغ 

ثْننا َّ  لنْفـُت  عينــوً غنْيلن ذي من وثبِ   ــ ِ ثن ْلنن لنّنل سصن  ل  ِعْلــمن إ ّ ثن

له ان لال كلّه،  أ لان إتاوب لبظن علعنم، لثلن لبظن علعه، ل مو سنا تعيم هي 

 ً  :6للبتكلف خلطونه، للم  نلدلن سيت لسن لأل نم لبتغلاّ  ره و

ْلب لبّلقوبِ   بنْيس سنْينــ  لسنْينن قيـِس ِعتــوبو   غنْيُل طنْ ِن لبُكلـ  لين

 ج لال ذبك لب توب.

 .7ل ل  لبهأوز  نصاان عل  لبتفليل لباي ذكلنو" 

                                                             
 21د الن لبنوسغ :   1

 97د الن جللن لب اد:   2

 157لبنلوء:   3

 44-43 س:   4

  ه  لبد الن: إ  ُثلُن . 44د الن لبنوسغ :   5

 413: 4لبعقتضب   6

 323-319: 2لبكتوب   7



284 

 

 ظناال ماان كااو  خااياا ه  نّااه  فاالق سااين مااو  ااالب إبيااه لبهأااوز ان للبتعيعيااان،  

 ي  هل ى لبفل م لألل  ماننم لبنصاب مهتأاين ساأّن ماو س اد إ  بايس مان جانس ماو قالناو

 تكلل  ن  كان لبهعور من لآلدميين.

سينعااو  االى لبفل اام لآلخاال جااالز لإلساادل  ماان لألل  مهتأااين س نصاال لبتاكيااد  

قدرلً سأثدل عندلم. هضوً عن  ن خياا ه تاخا  ساأْن ج ا  ر  نام علا  لبعأاوز لبعاكار م

سأ   لبهعور إنلون لبدلر. ثم  كدّ كومه سدبي  لبنقا  هاألرد مأعاعا  مان لبلااللد تد اد 

إجوزة لإلسدل  معو ذكل قالنو عل  خاي  لبعأوز. لقد ر ى لبفورخُ   ّن مو قصادل خاياا ه 

لبهقيق   قا : " ل د ج له إنلون ذبك لبعاي ، كعو تقاا   سوبعأوز عل  خاي  لبتاخ   

 .1 عتوسك لبّليف  هتأ   لب توب لبليف لتلوعوً لبيس سه عل  لبهقيقي "

 ل عكن منوقل  مو جوء عند خياا ه لهم لآلت : 

عكان  ذلب خياا ه إبا  إدخاو  لبتقاد ل إّماو سلكان  ل ستقاد ل " ثاد" مأاوزلً ثتا   -1

  ، للا خوف لألص ، هكعو لا م لا  عند لبنهوة تاجيه لبتلكيب ه  ياةنعو

  لأأ إب  لبتقد ل مو   تدعا ثوج و إبيه.

مو ذكلل خياا ه من تاجيه تلكيب  مو هينو  ثد إ  ثعورلً  ها  يااء لبلنأتاين  -2

 ادل هيه لبغللس ، هيظنل  ن نوطق  لب لسي  مو كونت تلد مثا  لاال لألمثلا  علا  

لبتصن ،  قا  لإلمو  لآلمدي عن ل ختثنوء من  مثل  قل ا   بلنتنم، ل ادل علينو 

معااو ذكاال خااياا ه: "بااا قااو  لبقوةاا : "جااوء لب لعااوء إ  لبكااوب، لقااد  لبهااوج إ  

لبهعيل" كون ملتنأنوً بغ  لعقاوً، لماو لاال شاأنه    كاان ليا ه مضاوهوً إبا  

تار إسااللليم . لقااد توس ااه هاا  لألخااا سناال لباال ي ماان لبعهاادثين لباادك2 لا  لبلغاا "

لبلومللة ،  قا : "لمن  ثال  لبعلتثن  بدى لبنها ين ل ختثنوء لبعنقط  نها: 

"جااوء لبقااا  إ  ثعااورل" ل"موجااوء لبقااا  إ  ثعااورل" للااا منلاااب هاا  لبهااوبين 

لم ن  "لبعنقط "  ن لبعلتثن  من جنس غيل جنس لبعلتثن  منه. ل نو  تلوء  

 من لال. ل   ُثِلن عن لب لب  ننم نطقال سل ء

للباااي  رلل  ّن لااال مهااض لُااللء، لبااا لجاادلل هاا  كااو  لب االب شاايئوً ماان لااال 

. هضااوً عاان ذبااك هااإّن سااد  لبغلااط    كااان هاا  لبفصااين ماان لبكااو   قااا  3بأااوءلل سااه"

 .4لبلي : "ألّن سد  لبغلط غيل ماجاد ه  لبفصين من كو  لب لب"
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وء لبعنقط ،  قا  لبعالد ماالزلً لقد توس  لبنهوة ثد ثنم عن لال لبقلم من ل ختثن

ر ي سن  تعيم: "لال سوب مو  ق  ه  ل ختثنوء من غيل ناب لبعاكار قاله لذبك قابك: مو 

جوءن   ثد إ  ثعورل، لمو ه  لبقا   ثد إ  دلس . هاجه لاال لثادل لبنصاب؛ لذباك ألّن 

ناا  لبكاان، لبثااون  باايس ماان ناااب لألل ، هياااد  منااه، هتنصاااُه سأصاا  ل خااتثنوء علاا  م 

وملا ألحلد للبلفظ لبنصب بعو ذكلب بك ه  صدر لباوب. هعان ذباك قاا  هللا عاّ  لجاّ  

لَم اليلوم ملن . لمان ذباك: 1عنده من ن ْعَمة تجزى إال ابتغلاو وجله ربله األعللى ال عاص 

اْن رثام" م صاا ، هناال خوصا     كاان 2أمر للا إال من رحم . هوب وصم لبفوع ، ل "من

 هيه إ  لبنصب.

 ل مو لألل  هقد  أاز هيه لبله ، للا قا  سن  تعيم. 

 لتفليل ره ه عل  لجنين: 

 ثاادلعو:  نّااك إذل قلاات: مااو جااوءن  رجاا  إ  ثعااور، هكأنّااك قلاات: مااو جااوءن  إ ّ  

ثعور، لذكلب رجوً لمو  شانه تاكيادلً. هكأنّاه ها  لبتقاد ل: ماو جاوءن  شا ء رجا  ل  

 غيلل، 

ور  قا  مقو  ماو جاوءن  مان لبلجا  علا  لبتعثيا ، للباجه لآلخل:  ن تأ   لبهع 

 :3كعو تقا : عتوسك لبليف، لتهيّتك لبضلب، كعو قو 

ْيـــ ْيــ ل قنْد دنبنْفــُت بنو سِحن ْلبو لجيـ ُ    ل لخن  تهيــ ُ سيننــم ين

 لقو  لآلخل: 

ْلب لبّلقوبِ   بنْيس سنْينــ  لسنْينن قيـِس ِعتــوبو   غنْيُل طنْ ِن لبُكلـ  لين

ملا لهلم ملن ل قالءلن  4إال ابتغاو وجه ربه األعلىلسنا تعيم تقل  لال لآل  :  

 .  أ لان إتاوب لبظن علعنم.5علم إال إتباُع الظن

للباجه لبنصب عل  مو ذكلب بك، للا لبقياوب لباوز ، للجاه لبلها  ماو سينّاول.  

 كعو قو :

ــو  ننيِــــسُ  سْلــدنةل بنْيـسن سِنن  وهيـــُل لإ  لب يِـــسُ إ ّ لبين ن   لن

 هأ   لب يوهيل  نيس ذبك لبعكون. ل نلد سنا تعيم قا  لبنوسغ :
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 عنيّــت ثالسوً، لمو سوبلس  ِمن  ثدِ   لقفـت هيـنو  صيوً    خوةِلُـــنو

 للبنّـدُي كوبهاض سوبعظلامِ  لبألدِ   إ   للريَّ أل ــوً مو  سيِّنُنـــــو

 .1 كثل لبنوب" للباجه لبنصب، للا إنلود

 تضن من كو  لبعالد  نّه  بم  هول  هص  ك  قلم عل  ثدل كعاو ه ا  خاياا ه،  

 .2هنأدل  دلخ  سين لبقلعين لبلا ن هّصلنعو لبلي . لعل  لبننج نفله خور لسن لبّلللج

هال سوبت لي     ّمو  سا عل  لبفورخ  للبألجون  للسن   يش للسن لبهوجب هقد ليَّ

لألنلب لبقا  سوبنصب عل  ل ختثنوء ماينين  ّن لباد     أاز ه  نهاا: ماو لبنهاي  ّن 

جاوءن   ثاد إ  ثعاورل سهكاام  ّن لبااد     كاان إ  س ضااوً مان لألل ،  قاا  لبألجااون : 

لعلم  ّن ل ختثنوء لبعنقط  مو بم  كن من جنس لبعلتثن  منه، كقابك: مو جاوءن   ثاد إ  

نّك با ره ت هقلت: مو جوءن   ثد إ  ثعورو كنات قاد  سادبت ثعورلً، هو ختيور لبنصب أل

لبثااون  معااو  أونلااه. للباااد   ناغاا   ن  كااان ماان جاانس لبعاااد  منااه، لإذل نصااات كااون 

لخااتثنوء محلجااوً ماان جاانس مااو قالااه، لقااد  حاالج لبلاا ء معااو    أونلااه إذل شااوركه هاا  

معاو دخا  هياه رجا ،  لبف  ،    تلى  نّك تقا : جوءن  رجا    ثعاور: هتحالج ثعاورل

ألنّه لإن بم  لوركه ه  جنس هقد شاوركه ها  لبف ا . لإذل كاون كاابك جاوز  ن تقاا : ماو 

 .3جوءن   ثد إ  ثعورل، هتحلج ثعورل معو دخ  هيه  ثد من نف  لبعأ ء"

ل قا  لسن   يش: "... عل  لال نقا  "مو جوءن   ثاد إ  ثعاورلً"، "لماو سوبادلر  

بعلتثن  لمو كون مثله منصاب عل   سدلً بت ار لباد ، إذ    اد  ه   ثد إ  لتدلً" هنال ل

ل خاتثنوء إ  مااو كااون س ضااوً باألل ، لإذل لمتناا  لباااد  ت ااين لبنصاب علاا  مااو ذكلنااو هاا  

 .4ل ختثنوء لبعقد "

ل قا  لسن لبهوجب: " ل منقط وً ها  لألكثال" كقاباك: ماو جاوءن   ثاد إ  ثعاورلً  

ااده لس ااض لب االب  قااا : إ   ، علاا  لباااد . لباايس سلاا ء؛ ألنّااه    لااتقيم هيااه ثن ثعااورو

 .5لإلسدل ، هلم  ام إ  نصاه عل  ل ختثنوء"

لقد لختور لبأوم  من لبعتأخل ن لال لبل ي  لبنصب  عل  لبادبي  رلهضاوً هكالة  

سد  لبغلط ه  لبعلتثن  لبعنقط  لباي زععنو لبهأاوز ان كعاو قاو  لبليا ،  قاا : " ل 
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ي لبعلتثن  منصاب   ضوً لجاسوً إذل كون منقط وً س د  إ   نها: "مو ه  لبادلر منقط وً  

  ثد إ  ثعورل".

ه  لألكثل  ي: ه   كثل لبلغوب، لل  بغ   ل  لبهأوز، هإنّنم قاوةا  كثياللن،  ل  

 ه   كثل ماللب لبنهوة، هإّن  كثللم ذلاال إب  لبلغ  لبهأوز  .

ذ    تصار هيه إذ سد  لبغلط. للاا    صادر هوبعنقط  مطلقوً منصاب عندلم، إ 

 إ  سطل م لبلنا، للبغفل .

 للبعلتثن  لبعنقط  إنّعو  صدر سطل م لبّلل ّ  للبفطون . 

 ل مو سنا تعيم هقد قلعال لبعنقط  إب  قلعين: 

 ثدلعو:  للا لبقلم لألل  لباي ذكلل لبلي  : مو  كان قاله لخم  صن ثاهاه،  

 .1إ  ثعورل  هننو  أازلن لباد " نها  مو جوءن  لبقا 

لب لاا   شاايل لنااو إباا  مااو ذكاالل  سااا ثيااون للساان عقياا  عاان صااارة ماان صااار  

ل ختثنوء لبعنقط   ظنل  نّنو بم تلد عند متقدم  لبنهوة، لل  جالز تقاد م لبعلاتثن  ها  

 ل ختثنوء لبعنقط  عل  لبعلتثن  منه عند لباصل ين ها  قاابنم: ماو ها  لبادلر إ  ثعاورلً 

 ثد هيللن  ّن لباجه هينو لبنصب،  قا   سا ثيون: "هإن بم  تأخل نأد: مو ها  لبادلر إ  

ثعورل  ثد هو  أاز هيه علا  ماالب لباصال ين إ  لبنصاب كو خاتثنوء لبعتصا  نهاا: 

. ل قا  لسن عقي : "للثتلز سوبعتأخل من خوهه نها: مو ه  لبادلر 2جوء إ  ز دلً لبقاُ "

، هاو  أااز هياه علا  ماالب لباصال ين إ  لبنصاب كو خاتثنوء لبعتصاا  إ  ثعاورلً  ثادو 

 .3نها: جوء إ  ز دلً لبقاُ "

 لمو قو ل  هتوج إب  منوقل  عل  لبنها لبتوب : 

و  أ له مإّن مثو  ل ختثنوء لبعنقط   ظنل عليه لبتعثي  للبصن   لبنها  ، للا  -1

 مه  نظل.

دلن لب وماا  معااو  جعاا  علاا  جااالزل إّن تقااد م لبعلااتثن  علاا  لبعلااتثن  منااه  -2

 جعنار لبنهوة.
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م لاتقيم لهاإّن قيوب: مو ها  لبادلر إ  ثعاورلً  ثاد علا  جاوء إ  ز ادلً لبقااُ      -3

 ا  لبقوعدة لألصابي  بلقيوب: ثع  ش ء عل  ش ء إذل كون ها  م ناول ب لا  جوم

 سيننعو، للا مو    هققه كو لبعثوبين.

مو ذلب إبيه لبعوزن  ثين غلّب مو   ق  عل  ماو سق  من لال لبقلم  ن نليل إب  

    ق  هيأااز  ن  قاو : لب  ادلن للبهعاور جاوءل،  قاا  لسان موباك: "لزعام لبعاوزن   ّن 

. لمو قوبه لبعوزن   عكن ردّل سعو جاوء 1إتاوب لبعنقط  من تنْغليب مو   ق  عل  مو    ق "

لاال لبعاالب: "للاا هوخاد؛ عند لسن خللف،  قا  لسن موبك: "قو  لسان خاللف قوصادل 

ألنّه    تالم سابك ه  بفظ  ثد، للباي  اد  منه ه  لال لباوب لبيس سلفظ  ثد  كثل من 

  .2 ن  هص "

 ّمو لبأ ء لبثون  من لبقلم لألل  ه  نها قابنم: مو جاوءن  ز ادو إ  ععالل، لماو  

  عونه إخالنكم إ  إخالنه.

 ّ عل  لباد ،  قاا : "... لقاو  لبهاورث هقد ذلب خياا ه إب  تاجيه ل خم س د إ 

 سن ُعاود: 

ــو ـــْلُب    اقــــ  ِبأن يهـــُ  للبِعـلل ُ   للبهن  ثعنـــو لبتنحن

اّــوُر هــ  لبـ ــ  لبصن قــو ُ   إ ّ لبفنتـن ُب لبان ــدلِب للبفنــلن  نّأن

 :3لقو  

 للختأ لُرلـوإ  طنِليٌّ لبلهـــم   بم  غــالو لبلخـُ  ل    لوُرلــو

 لقو : 

عّ   عليــ    تغنــ  لبلمـوُ  مكوننو ه ه لبعصن  ـمُ ل  لبنّْاُ  إ  لبعلــْلن

 

ي: مو  تون  ز د إ  ععلل، لمو  عونه إخالنكم إ  إخالنُهُ ألنّناو م اورف بيلات  للال  قّاِ

 .4لألخعوء لآلخلة سنو ل  مننو"

مت ااددة  قااا : "ل نلد  ضااوً  لقااد ج اا  لألعلاام كااو  خااياا ه  هتعاا  تاجينااوب 

 بلهورث سن ُعاود:
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ــو ـــْلُب    اقــــ  ِبأن يهـــُ  للبِعـلل ُ   للبهن  ثعنـــو لبتنحن

اّــور هــ  لبـ ــ  لبصن قــو ُ   إ ّ لبفنتـن ِب لبان  نّأــدلِب للبفنــلن

لااال علاا  لباااجنين لبعتقاادمين هاا  بغاا  سناا  تعاايم:  ثاادلعو كأنّااه قااو :    اقاا   

اااّور، لدّ  ذبااك علاا   نّااه    اقاا  شاا ءو خااالل، لذكاال لبتحياا   بأوثعنااو إ  لبفتاا  لبصن

للبعلل  تاكيدلً، للباجه لآلخل  نّه ج   لبفت  لبصاّور لا لبتحي  للبعالل  ها  لبهالب 

بتحيه  عل  م ن  ذي لبتحي  ثم ثاف مث  قاباه ت اوب  مأوزل، لهيه لجه ثوبي للا  ّن ل

 القرية واسأ1 .للال عل  لباجه لباي  تفم عليه  ل  لبهأوز لسنا تعيم 

 ل نلد   ضوً: 

 إ  طنِليه لبلهِم للختأ لرلــــو  بم  غالـو لبِلْخـُ  ل    لـــوُرلو

 خ قو  لب جوج: كأنّه قو : بم  غالو إ  لبلهم، لذكل لبلِ  

 ... ل نلد:

عّ   عليــ ن   تغنــ  لبلمـوُ  مكونننو ه ه لبعصن  ـمُ ل  لبنّاُ  إ  لبعلــْلن

للبعلله  سد  من لبنا ، ...، لج   خياا ه لال لألسيوب تقا   بقابه:  ماو  تاون   

ز ااد إ  ععاالل، لمااو  عونااه إخااالنكم إ ّ إخالنااه  هأجااوز هاا  لااال لباااد  كعااو  جااوزل هاا  

 .2لألسيوب"

لقد ذلب لسن موبك إب  كو  قل اب معاو جاوء ساه لألعلام لثعا  لبعااكار س اد إ ّ  

عل  لبتاكيد  قا : "ل لهم سنال لإلتاوب إتاوب  ثد لبعتاو نين بآلخال نهاا: ماو  تاون  ز ادو 

إ  ععالل، لماو  عوناه إخاالنكم إ  إخالناه. للعااو مان  مثلا  خاياا ه، لماو  تاون   ثااد إ  

نه إ   نو، هأ   مكون  ثد س ض مدبابه للا ز د لإخالنكم. لبا ععلل، لمو  عونه إخال

بم  اكل لبلجون هيعن نف  عنه لإلتيون للإلعون ، بكن ذكالل تاكيادلً بقلاطنعو مان لبنفا  

لره و بتالم لبعحوطب  ّن لبعتكلم بم   لض به لال لباي  كد به هاكلل تاكيدل، للختلند 

لبلوسق  عند خياا ه للألعلام  لشالط لإلتااوب ها  خياا ه سقا  لبلوعل:  ل لرد لألسيوب 

. لب اّ  ها  لاال 3لال لبناب  ن  لاتقيم ثااف لبعلاتثن  مناه لل خاتغنوء عناه سوبعلاتثن "

لبكااو  عاان لساان موبااك محوبفاا  بعااو قوبااه لبلياا  ثااين هّصاا  لبقااا  هاا  لبقلاام لألل  ماان 

 ل ختثنوء لبعنقط  عند لبتعيعيين.
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  مااو ذكاالل لباغاادلدي ماان نقاا  عاان تاجيااه شاااللد لماان نوهلاا  لبقااا   ن نلاايل إباا 

لبلي ؛ ثت  تصاان لبصاارة للياه  عان لاال لبقلام مان ل خاتثنوء لبعنقطا ، ل قاا  

 هيقا  لبلوعل:

ــو ـــْلُب    اقــــ  ِبأن يهـــُ  للبِعـلل ُ   للبهن  ثعنـــو لبتنحن

اّــوُر هــ  لبـ ــ  لبصن ِب   إ ّ لبفنتـن قــو ُ نّأــدلِب للبفنــلن  لبان

للعااو ماان  سيااوب خااياا ه،  لردلعااو علاا   ّن لبفتاا  لمااو س اادل سااد  ماان لبتحيّاا   

للبعلل  عل  ل تلوب للبعأوز. لبابك  لردلعو لبلور    ضوً ه  سوب لبعلتثن ، لذباك 

، هله  عل  بغا  سنا  تعايم ل   حفا   ّن   نّه لختثنوء منقط  كقابك: مو هينو  ثد إ ّ ثعورو

 .1س سد  س ض كعو لا شأنه، لبنال قو  خياا ه: عل  ل تلوب للبعأوزلال لباد  بي

 .2عل   ّن لبفت  لمو س دل لختثنوء منقط ، سد  من قابه: لبتحيهُ  للبعلل "

 له  قا  لآلخل:

ّعمُ   عليــ ن   تغنــ  لبلمـو  مكوننو ه ه لبعصن  ل  لبنّاُ  إ  لبعلــْلن

لا لبعللهّ ، سد  من لبلمو ، للبنا ، لل ختثنوء ل قا : "عل   ّن مو س د إ ّ، ل 

 .3منقط "

 ّماو لبثااون  ماان لبقلااعين هنااا مااو لتفاام عليااه لبهأااوز ان للبتعيعيااان هاا  لجاااب  

نصب ل خم س د إ ّ. هقد ذلب خياا ه إب  تقد ل ل خام س اد إ ّ سلكاّن معاو  أ ا  لإلسادل  

ر من قابنم: مو زلد إ  مو نقد، معو قاله غيل معكن. كعو ذلب خياا ه إب  تقد ل مصد

لمو نف  إ  مو يل.   قا : "لال سوب مو    كان إ  علا  م نا  لبكاّن. هعان ذباك قاباه 

فللوال كانلت قريلة . لقابه عاّ  لجاّ  4ال عاصم اليوم من أمر للا إال من رحمت وب : 

،  ي لبكّن قا   انس بعو آمنال. لقاباه عا  لجاّ : 5آمنت فنفعها إيمانها إال قوم يونس

 فلوال كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في األرض إال قليال مّمن

أخرجوا ملن ديلارهم ،  ي لبكن قليوً معن  نأينو مننم. لقابه عّ  لج : 6أنجينا منهم
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نم  قابااان: رسهنااو هللا. للااال لبضاالب هاا  ،  ي لبكاانّ 1بغيللر َحللّق  إالّ أن يقولللوا َرب نللا للا

 لبقلآن كثيلو . لمن ذبك من لبكو :   تكاننَّ من هون ه  ش ءل إ  خومو سلو .

لمث  ذبك   ضوً من لبكو  هيعو ثدّثنو  سا لبحطوب: مو زلد إ  ماو نقاد لماو نفا   

ر كعو  ثلن لت: مو   نّك إذل قإ  مو يّل هعو م  لبف   سعن ب  لخم نها: لبنّقصون للبّضلن

بعاي  ه  ذل ل مو كلّم ز دلً، هنا مو  ثلن كومه ز دلً. لبا  "مو" بم  أ  لبف   س د إ 

د، لاال كعو    أاز س د "مو"  ثلن سغيل مو، كأنه قاو : لبكناه ياّل، لقاو : لبكناه ننقا

 م نول. لمث  ذبك من لبل ل قا  لبنوسغ :

 سنن هلا و مــن قـللبِ لبكتوةـبِ   ل  عيــبن هينـم غيل  ّن خياهننـم

  ي لبكّن خياهنم سنن هلا . لقو  لبنوسغ  لبأ دي:

ً   هتــ  كعلت خيــللته غيل  نّــه  جـالدو هو  ُاقـ  من لبعـو  سوقيو

 :2كأنّه قو : لبكنّه م  ذبك جالد. لمث  ذبك قا  لبفلزدق 

نُانِـ  غنْيلن  نّــ  لسُن غوبِ   ونِفِ ِمنن لألنثْلن ِن غنْيِل لبّ عل نّــ    بل لمو خنأن

كأناه قاو : لبكنا  لسان غوباب. لمثا  ذباك ها  لبلا ل كثيال. لمثا  ذباك قاباه، للاا قااا  

 س ض سن  موزن  قو  به عن  سن دجوج :

ْن كون  ْشــلن ن ه  تفّلق هوبــجل  ِلسنــْت م و ل غـّلبِ   من  هنلُاانــه جن

 كوبغُْصــِن من ُغْلالةــِه لبعتناِّتِ   إ  كنوشــلةن لبــاي ييّْ تُـــمُ 

 كأنّه قو : لبكن لال كنوشلة. لقو :

ْغـمِ   با  لسُن ثورث ن لألميــُل بنقنــــدْ  ْيـتن من شنتِْعـ  عل  رن   ْغضن

"عنْعــدلً  لااّنـ  عل  لبظلــم  إ ّ كنُعْ ــِلِض لبعهلَّــِل سْكــلةن  َِ 

ه  لال لباوب ل عكن رصد لال ل ختوف معاو  ّمو لبعالد هقد لختلف عن خياا ه  

 جوء عندل لمعو عقّب سه لسن ل ّد للألعلم.

ال عاصم اليوم من أمر للا إال من هقد ذلب إب  لجاب لبنصب ه  قابه ت وب   

، لبكنّه بم  ن دّل عل  تقد ل بكّن كعاو ه ا  خاياا ه،  قاا : "لمان ذباك:    عوصام 3رحم

                                                             
 40لبهج:   1
 419د الن لبفلزدق:   2
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ْن رثم" م صا ، هناال خوصا    لبيا  من  مل هللا إ ّ  من رثم  هوب وصم لبفوع ، ل "من

للوال كلان مللن القلرون ملن قللبلكم أوللو بقيَّللةَ  كاان هياه إ  لبنصااب. لقاباه جاّ ، لعااّ  

ّمن أنجينا من لال لباوب ؛ ألّن با  ه  م ن   1ينهون عن الفساد في األرض إال قليالً م 

ال من لبكو  ل   أي لنه ه  لبقلآن بئوّ  ُغيّل لوّ. للبنها ان  أي لن لبله  ه  مث  ل

 خطه لبعصهف لره ه عل  لباصف ...

 هأّمو قا  لبلوعل: 

ْن كـون  خـلب ه  تنفنـلِق هوبـجل  ســْت م و، ل غــّلبِ   من لن  هلااننه جن

 كوبغُْصــِن ه  ُغْلالةــه لبعتناِّتِ   إ  كنوشـلةن لبــاي ييّْ تُــــمُ 

زلةادة، للاا لخاتثنوء بايس مان لألّل ، لباا ثااهت لبكاوف كاون نصااوً لمثا  هإنّعو لبكاوف 

 ذبك:

ْغـمِ   با  لسُن ثورث ن لألميــُل بنقنــــدْ  ْيـتن من شنتِْعـ  عل  رن   ْغضن

"2عنْعــدلً  لااّنـ  عل  لبظلــم   إ ّ كنُعْ ــِلِض لبعهلَّــِل سْكــلةن  َِ 

 ن نأخا ج ءلً من لال لبّلد،  قا : "هأماو  لقد عقّب لسن ل ّد عل  لبعالد ل عكن 

 قابه ه  سيت لبفلزدق:

 ل نّــ  من لألثل ن غنْيلن لب عونفِ   لمو خأنانـ  غنْيلن  نـ  لسُن غوبـبل 

 ي: مو خأنان  إ  بكلم ، لثعله عل     لب ل   ي: ماو خاأنان  إ  بناال لب لا ، هناا 

  ضوً  عتن  مان  جا   ّن  غيال  إذل  يايف إبا    ّن  سطا  ععا     لب لا  لم نولاو،    

تلى  نّكن تقا : مو جئت إ  ألنّك تكلمن ، لإن شئت ثاهت لبو  م   إ ّ  ل نت تل دلو 

تكلمن ، لإذل  ييف غيل إب    ّن  زل  ذبك لبع ن ، ل   أاز إيوهتنو هقلت: إ ّ  نّك 

م  لبو ، ألنّك تضيف إب  لب وم  للبع عا  هيه، هتكاان كإياوهتك إبا  جعلا ، للاال   

 أاز،    تلى  نّك إذل قلت: مو جوءن   ثد إ  ز اد خيالو مناه، بام  هلان  ن تاأت  سغيال 

يفنو إب  جعل ، لباا قلات: ماو جاوءن   ثاد غيال ز اد لولنو ه  ماي   إ ّ ، ألنّك   تض

خيل منه بم  أ ، لكابك إذل قلت: لهللا    ه   إ   ن تف  ، بم  هلان  ن تقاا : لهللا   

 ه   غيل  ن تف   ل نت تل د ذبك لبع ن ، ألن ثلف لبأل مقدر لولناو كأنّاك قلات: إ  

. ل قا  لألعلم: 3وب مو  اتد  س د إ ّ" ن تف  ،    تلى  ّن خياا ه يّم لال لبعلأب  إب  س
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"لكون لبعالد  لد عل  خياا ه ل نكل تأل له عل  م ن  بكّن ألنّه  اجب  ن لبفلزدق بم 

 لأن للبصهين  نّاه كاون ملاأانوً لكاون لبااي خاأنه خوباد سان عااد هللا لبقلالي عوما  

 للو  سن عاد لبعلك. ...

ن  إ   ن  لسن غوبب،  ي: خأنان  لذلب لبعاّلد إب   ّن م ن  لبايت لمو خأنا 

 ثلدلً ب  عل  نلا  لشله .

لمالب خياا ه جوة  لإن كون ملاأانوً، لذباك  نّاه بام   اد خاأنه ألناه بام  اطا   

لبكنا   و  ذباان ِعّ ل، لبم  لهقه ذّ ، كعو  قا  لبقوة : تكلّعت لبم تاتكلم، هكأنّاه قاو : لما

 ع    سعهل  لنلا ....

وف ه  كنوشلة لها  كع الض زلةادة، ل  ياللرة تاده  لكون لبعالد  أ   لبك 

إب  ذبك، ألنّه تُأ   سع ن  مث  هيصن م نول ل ادخ  هياه لبااي دخلات علياه لبكاوف كعاو 

 .1تقا : مثلكن    ف   لال"

لسااوبلجاب إباا  ِكتنااوْس  لبعااالد  لبعقتضااب للبكوماا   باام  جاادل قااد ت االض باياات  

 ات إبيه.لبفلزدق، ل ادل  نّنو من لآلرلء لبت  نل

 مو ر ي لألعلم ه  ج له لبكوف سع ن  مثا ، هفياه دعااة إبا  لبتقاد ل دلن ثوجا   

ناو ملأئ  إبياه، هضاوً عان تأل ا  لبكاوف سع نا   مثا   مها  خاوف ساين لبنهاوة، بايس ل

 مأو  تفصيله.

للخااتكعو ً بنااال لبقلاام لبعتفاام عليااه سااين لبهأااوز ين للبتعيعيااين ناالى  ن ناااكل  

بنهااوة س ااد خااياا ه للبعااالد،  قااا  لساان   اايش م لااوً باالهض لباااد  س ااض مااو جااوء عنااد ل

للبقا  ساجاب لبنصاب: "ل ّماو لبضالب لبثاون  للاا ماو    أااز هياه إ  لبنصاب هقاط 

ْن ه  مايا  نصاب ألنّاه  2ال عاصم اليوم من أمر للا إال من رحملذبك نها قابه  هعن

رثعاه هللا للبفوعا  بايس  من غيل لبأنس؛ ألن عوصم هوع  لمن رثام م صاا   ي مان

من جنس لبعف ا ، لمننم من  أ له لختثنوء متصوً هيكان عوصم هوعوً سع نا  مف اا  

فللي فهللو  ي ماادهاق لقابااه ت ااوب   3مللن مللاو دافللق ي ذل عصااع  نهااا قابااه ت ااوب  

 ي مليي  لمناه قاا  لبلاوعل " نوشال   زلبات  عيناك آشالل" سع نا   4عيشه راضية

مأشاارة  ي مقطاعا ، للاا يا يف ألنّاه خاوف لبظاولل لإنعاو  صاور إبا  مثلاه ماو باام 

 اجد عنه مندلث ؛ ل أاز  ن  كان متصوً من لجه آخل لذبك  ن  كان من رثام لاا 
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 إ  هللا، لمان ذباك ماو ثكاول هللا ت وب ، ألنّه لاا لباللثم، للبع نا      صام مان  مال هللا

خياا ه عن  س  لبحطوب "مو زلد إ  مو نقد لمو نف  إ  مو يل" هعو لأللب  نوهي  لماو 

لبثوني  م  لبف   س دلو ه  ماي  مصادر منصااب لها  زلد ياعيل   ااد إبا  مااكار 

صاون لكابك ه  نف  للبع ن  مو زلد لبننل إ  لبنقصون لماو نفا  ز اد إ  لبضاّل  قاو  لبنق

مقاو  لب  ااودة للبضاال مقااو  لبنفا  كعااو   قااو  لبأاااب زلد مان   زلد بااه، هنااال ل شاااوله   

 أاز ه  لبعلتثن  هيه إ  لبنصب عل  بغا  تعايم لغياللم بت اار لبااد  إذ    عكان هياه 

تقد ل ثاف ل خم لألل  لإ قوب لبعلتثن  ماق ه كعو  مكن ذبك إذل قلت: مو هينو  ثاد إ  

ْن رثم، لكابك إذل رددب لبعهالف لباي لاا ثعور، هو  ق و    لبيا  من  ملل  هللاِ إ  من

خال عوصم بم  أ    ضوً، با قلت: ه    عوصام بنام لبياا  مان  مال هللا إ  مان رثام   

بنم لبيا  من  مل هللا إ  من رثم بم  أ  لباد  لذبك ألنّه  اقا  لبأاور للبعأاللر لبااي 

باك    أااز ل  م نا  باابك، للبنكتا  هياه  ن ل خاتثنوء مان لا لبحال سو محال عناه لذ

. ل قااا   سااا ثيااون: "لقلاام  تهااتم هيااه 1لبأاانس تحصاايد، لهاا  لااال لباااوب لخااتدرل "

لبنصب عل  ل ختثنوء، ل   لاف هيه لباد ، للا مو    عكن تاجه لب وم  علياه، نهاا: 

ال    عكان  ن  تاجاه زلد لبعو  ماو زلد إ  لبانقد، لبتقاد ل: بكان لبانقد ثصا  باه، هنا

.، ل قا : "لإن بم  صن 2عل  لبنقد، ألنّك با قلت: مو زلد إ  لبنقد بم  صن لبع ن 

لغنورل عن لبعلتثن  منه نها: مو زلد إ ّ مو ننقُد، لمو نف  إ ّ مو يّل هف  زلد لنقاد 

 هناال   يعيللن هوعون، لمو مصدر   كأنّه قاو  ماو زلد إ  لبانقد لماو نفا  إ ّ لبضاله 

. لقاد صاّل  3 عكن  ن  تاجه عليه لب وم     صن هياه عناد جعيا  لب الب إ  لبنصاب"

لبلياط   ّن جعي  لب الب تنصاب هيعاو بام  صاّن إغناوء لبعلاتثن  مناه،  قاا : "هاإن بام 

 صااّن لغنااورل نهااا: مااو زلد إ ّ مااو ننقنااد، لمااو ننفناا  إ ّ مااو ياالَّ ت اايّن نصاااه عنااد جعياا  

 .4لب لب"

للختنودلً إب  مو جوء ه  ل ختثنوء لبعنقط  هيعو بم  -ن نليل إب   ّن لبلي  سق    

، لقاد  رسط ذباك س الض آ اوب للا  مااكارة ها  لبناومش - صن لغنوء لبعلتثن  منه 

لرد هينو تاجينوب كثيلة بلنهوة لم لس  لبقلآن، لس دلً عان لبتكاللر قاد لرد شا ءو مان 

عناد لسان   ايش، باال خااف نقصال  5…م اليلومال عاصلتاجينوب لبنهاوة بقاباه ت اوب  
                                                             

 81: 2شل  لبعفص    1
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ألّن لبنهاوة  1فللوال كانلت قريلة نفعهلا إيمانهلا إال قلوُم يلونسلبهد ي عل  قابه ت وب  

لم لس  لبقلآن قد عليال بنو ه  ياء محوبف  لب جوج بلنهوة كعو ذكل لبلي  هضوً 

 سحوص  عند لبقلله .عن لبقيع  لبد بي  لبت  عن  سنو لألصابيان ه  تاجيه لال لآل   ل

للا  ها  قاللءة  فلوال كانت قرية آمنلت فنفعهلا إيمانهلا قا  لبفللء: "لقابه:  

 ُس   هننوّ  لم نولو:  ننم بم  دمنال، ثم لختثن   قا ن  انس  سوبنصب عل  ل نقطوب معاو 

 ، للا  قاله:    تلى  ن مو س د  إ ّ  ه  لبأهد  تا  مو قالنو هتقا : مو قو   ثاد إ   ساا

، هإذل قلت: مو هينو  ثد إ  كلااوً لثعاورل، نصاات؛  قو   ثد إ   سا ؛ ألّن لألب من لألثدل

ألنّه منقط   معو قا  إ ؛ إذ بم تكن من جنله، كابك كاون قاا   اانس منقط اين مان قاا  

غيلل من لألنايوء لبا كون ل ختثنوء لولنو لق  عل  طوةف  ماننم بكاون ره اوً، لقاد  أااز 

هينااو؛ كعااو  ّن لبعحتلااف هاا  لبأاانس قااد  تااا  هيااه مااو س ااد إ  مااو قااا  إ ، كعااو قااو   لبلهاا 

 لبلوعل:

 إ  لبي وهيــُل لإ  لب يــــسُ   لسلـدةل بيـس ســه  نيـــــسُ 

؛ ألّن إتااوب 2ملا لهلم بله ملن عللم إال إتبلاع الظلنللال قاة بلله ، للبنصاب ها  قاباه 

 .3لبظن    نلب إب  لب لم"

لب جوج عل  مو  ادل هإنّه من  كثل لبنهوة لبا ن تاخ ال ها  تاجياه لاال لآل ا   ّمو  

 ، للبقاا هاكل هينو مأعاع  من لألقال  مو سين لبقا  سو ختثنوء لبعنقط  سع نا  "بكان"

نوء نس" لختثسأّن "إ " خلجت بع ن  غيل،  ل لبقا  سوبادبي ،  قا : "لقابه "إ ّ قا   ا

 و  بكن قا   انس بعو آمنال ...بيس من لألل ، كأنّه ق

بام  قا  سنام لب االب، إنّعاو ر لل لآل ا  لبتا  تاد ه علا   –لهللا  علام  –لقا   اانس  

 لب الب، هلعو آمنال ُكِلفنت عننم.

 هأمو لبنصُب ه  قابه:  إ  قا ن  انس  هعثله ه  لبل ل قا  لبنوسغ :  

 سوبلسـ  مـن  ثدِ  عيت جالسوً لمو   لقفـت هينـو  صيـوً  خوةلُنـــو

 للبندى كوبهـاض سوبعظلام  لبألدِ   إ ّ لألللري أل ــوً مــو  سيّننــو

يكاان: ل أاز لبله  عل   ن  كان عل  م ن  هننوً كونت قل   آمنت غيُل قاا   اانس، ه

  إ  قا   انس  صف .
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ل أاز  ن  كان سد ً من لألل ، ألّن م ن  قاا   اانس مهعاا  علا  م نا  لاوّ  

 ون قا  قل  ،  ل قا  نا  آمنال إ  قا   انس. ل   علم  ثدل قل  سوبله .ك

له  لبله  لجه آخل للا لباد ، لإن بام  كان لبثاون  مان جانس لألل ، كعاو قاو   

 لبلوعل:

 1إ  لبي وهيــُل لإ  لب يــــس  لسلـدةل بيـس ســه  نيـــــس

ل قااا  لبنهااوب هاا  عاالض مااو خاااقه ماان آرلء لمهلاانوً ر ي لب جااوج هاا   ثااد 

تاجينوته: "قو  لألخفش للبكلاوة :  ي هناوّ. قاو  لبفاللء: لها  ثالف  ُسا   هنناوّ  ألن 

م نول  ننم بم  دمنال لقو  غيالل: لبع نا  هلام تكان قل ا  آمنات سعان ُثقّات علاينم كلعاوب 

ات ألنّااه لخااتثنوء بايس ماان لألل   ي بكاان قااا  رسّاك  ي  لاا  قل اا   إ ّ قااا   اانس  نصاا

  انس. لال قا  لبكلوة  للألخفش للبفللء ل نلد خياا ه:    

ق هوبــــنل   هلاانُه جلســت م ـوً ل غــّلبِ   من كون  خلب ه  تفله

ة لبــــاي ييّ تـــم  كوبغصــِن ه  غلالةــه لبعتناِّتِ   إ  كنوشلن

 سوبله  ل نلد خياا ه:ل أاز إ ّ قناُ   انس  

 إ  لبي وهيــــُل لإ  لب يــسُ   لسلــدةل بنْيــس سنــو  نيـــسُ 

لره ه عند خياا ه من لجنتين: إثادللعو  ن  كاان تاكيادلً، للبأنا  لألخالى  ن  

 أ   لبي وهيل للب يس  نيلنو. لمان  ثلان ماو قيا  ها  لبلها  ماو قوباه  ساا إخاهوق قاو : 

 :2 انس هلّعو جوء سإ  سإعللب ل خم س دلو سإعللب غيل كعو قو  كان لبع ن  غيل قا  

ب نْعــُل  سيِـك إ ّ لبفلقـــدلنِ   لك ه  خل مفورقُــــــه  نُخــال
3 

لقااد جااّاز لب محلاالي ل خااتثنوء لبعنقطاا  هاا   قااا ن  ااانس  لبكاان علاا  تقااد ل  

لوبينااو، للااا لخااتثنوء لبعأااوز،  قااا   إ  قااا   ااانس  لخااتثنوء ماان لبقاالى؛ ألن لبعااللد  

 .4منقط  سع ن : لبكن قا   انس بعو آمنال"

 ّمو لبفحل لبللزي هقد خّلج لآل ا  لهام ماو  قتضايه د با  ثالف لبع نا   باا  ،  

 قاا :  هنا  لى  نّه عل  لبنف  ه  لبتاجيه لألل ، للا مو  حوبف مان خاام مان لبنهاوة،

 "ه  كلع   با   ه  لال لآل   طل قون:
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وثب ألل :  ن م نول لبنف ، رلى لبالثدي ها  لبالايط قاو : قاو   ساا موباك صالبطل م ل

هلااا  لسان عااوب كاا  ماو هاا  كتاوب هللا ت ااوب  مان ذكال بااا ، هع ناول لااو، إ  ثالهين، "

 و، لكاابككونت قل   آمنات هنف ناو إ عونناو"، م ناول هعاو كونات قل ا  آمنات، هنف ناو إ عوننا

عو هلآل  ،   نول، هعو كون من لبقللن، ه ل  لال تقد لهلا  كونت من لبقللن من قالكم" م

ه علا   نّا كونت قل   آمنت هنف نو إ عوننو إ  قا   انس. للنتصب قاباه  إ  قاا ن  اانس 

وء ق  لختثنلختثنوء منقط  عن لألل ، ألّن لبكو  جلى عل  لبقل  ، ل ن لبعللد  للنو لل

 لبقا  من لبقل  ، هكون كقابه:

 1إ   للري"  ِمن  ثدِ لمو سوبلس ِ  

لب لّه ه  لال لبتاجيه  لتق  م  ماو ذكلناو عان لب محلالي. لر ى لبطالخا   ّن  

 قا ن  انس   عكن تاجينه عل  ل ختثنوء لبعتص  لثأته ه  ذبك  نّه للق  عل  لبع ن  

  عل  لولل لبلفظ،  قا : "إ ّ قا ن  اانس، لخاتثنوء متصا  للقا  علا  لبع نا    علا  

بلفظ، هكأنّه قاو  لاوّ آمان  لا  قل ا  للبأعيا  ملاتلكان ها  لاال لب تاوب، لقاا  لولل ل

فللوال كلان ملن القلرون  2 انس ملتثن  من لبأعي ، لمث  لال ل ختثنوء ه  قابه ت وب 

 .3من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في األرض إال قليالً ممن أنجينا منهم

تاجيه لال لآل  ، لب ّ  لباوثي  كتفا  سعاو  سق   ن نليل إب  ر ي لألصابيين ه  

قتضيه   لباي تجوء عند لبقلله ، ألنّه قد ثلد آرلء لب لعوء هينو، لهند مو    تفم للبع ن

لبااد  لآل  ، ل عكن  ن ناكل س ض ل قتاوخوب معاو جاوء عنادل،  قاا : "قاو  لبلايلله  ل

  قل ا و إ ل  ، م ناول ماو آمناته  لال سوط ، لب ّ  لب جوج جاز لباد ، ألّن با  كونت ق

 قا   انس، قو  لسن خللف ه  شال  خاياا ه:  إ  قاا   اانس   نصاب علا  ل خاتثنوء

اال، لبعنقط  لمو قالاه بايس سنفا ، لمان رللل ساوبله  هعهعاا  علا  ل ستادلء لثااف لبح

  تهعا  للبتقد ل: بكن قا   انس بعو آمنال ه لنو سنم كاال، ل  باا   لولناو تهضايض، ل

 نا  لبااد ل  لبنف . ل جوز لبألم  لبله  عل  لبصف ، لبم  عن  خياا ه لبصف  لإنّعو مع

 ال.كينو إ  ألّن مو قاله ماجب، لبا كون نفيوً بم  أ    ضوً، ألنّه بيس عل  م ن : مو ه

قو  لب  دي ها  شال  لبأ لبيا :    أااز  ن  كاان متصاوً، ألّن لبع نا   كاان  

  قا   انس    دمنان هو  كان لإل عاون مطلاساو ماننم، لبايس ثينئا: هنو آمنت قل   إ

كابك، س  طلب هللا لإل عون من ك   ثد. لجّازل لب جوج سنوء علا   ن لبع نا  نفا ، ألن 

لبحطوب بعن بم  ق  مناه لإل عاون. لإذل كاون لبعتقاد  نفياوً كاون ماو س اد "إ " ماجااوً هكأنّاه 
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إ ّ قا   انس" ثم  الص  ثد ثه عان لآل ا  إبا   ن  قو : مو من قل   آمنت هنف نو إ عوننو

 لتض  بنفله ر  وً ملتاطوً سع ن  قل    اجه ه  ياةه ل خم مو س د إ ّ، هيقا  "قلات: 

لباي  جدل  تأه ه  لال لآل    ن ناهي ه  بفظ قل   لا نكلة، ل   ر اد ساه قل ا  م ينا  

 ل جعيا  لبقالى ثتا   نادرج  ه  نفس لألمل  ل  ر د ساه مأعااب لبقالى لبعوياي   للناو

لبعاجادلن زمن لبحطوب. هإن  ر د قل   م ين  مضت ت ار مو قوبه لب  دي لغيلل من 

لألمل، ألّن لألمل سعو مض   ت ار، لبم  ام إ  لبا  للبتاسيخ ه  "باا " ل صايل م نا  

وء س اد لآل  : قل   م ين  ماسح  عل  مو تقاد  منناو مان عاد  لإل عاون لبناوه  بناو. هو خاتثن

لال  ت ار هيه لباد ، ألّن لبقل   لبعاسح  غيل تلك لبقل   لبت  بيانس علياه لبلاو ، كعاو 

تقا : جوءن  ز اد إ  ععالل. ل ت اين لبنصاب علا  ل نقطاوب. لكاابك إذل ج لناو م نولاو 

 .1لبنف "

س ااد لااال لب االض ماان كتااب إعااللب لبقاالآن لمااو جااوء سااه لألصااابيان،  عكاان  ن  

 نحلج سوآلت :

 جاوج نلاه لبلي  إب  لب جاوج مان لبقاا  سوبادبيا  لعادّ ماو نوهيا  بام نأاد لب مو -1

  الب إبيه.

  ظنل  ّن لبفحل لبللزي  ل  من قو  سوبنف . -2

لبظااولل هاا  تاجيااه لآل اا  لبنصااب علاا  ل خااتثنوء لبعنقطاا ، ل  ااّا  علاا  لااال  -3

 لبتاجيه سوآلت :

لاأ   عل  لألص     ّن لألص  ه  ل ختثنوء لبنصب كعو ذكل لبنهوة، لمو جوء  -1

 عن علته كعو  قا  لألصابيان.

ل قاا  لسان  2مو  جع  عليه لبقللء،  قا  لب جاوج: "ل   علام  ثادلً قال  ساوبله " -2

، ل   حلج عل  3إالّ قوَم يونسللو : "لقد  جع ت لبلا   عل  لبنصب ه  

 لإلجعوب كعو  قا  لألصابيان.

اجيه سعو جوء عند  س  ثيون ثين عادّ هضوً عن ذبك، هإنّه  عكن  ن ند د لال لبت -3

لبنصاب علا  ل نقطااوب لاا لباجاه،  قااا  "للبنصاب لاا لباجااه، لباابك  دخلااه 

 .4خياا ه ه  سوب مو    كان هيه إ ّ لبنصب، لذبك م  لنقطوب ل ختثنوء"
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  ّمو لبقلم لبثوبي للألخيل لباي خاف ن وبأه لنو، لا قا  لبلوعل:

 سنّن هلـاُ  مـن قــللبِ لبكتوةبِ   ياهننــمل  عنْيـبن هينـم غيل  ّن خ

 لماقف لبنها ين للباوغيين منه.

 ّمو خياا ه هقد لّجه لبتلكياب لهام ماو  اللل لبهأاوز ان للبتعيعياان مان لجااب  

 لبنصب،  قا : "لمث  ذبك من لبل ل قا  لبنوسغ :

 لبكتوةبِ سنّن هلـا و مـن قــللبِ   ل  عنْيبن هنينــم غنْيلن  ّن خياهننــم

  ي لبكّن خياهنم سنن هلا . لقو  لبنوسغ  لبأ دي:

ً   هتـّـ  كعلــُت  خوقـه غيل  نّـه  جـالدو هو  اقـ  من لبعـو  سوقيو

 .1كأنّه قو : لبكنه م  ذبك جالد"

ل قااا  لألعلاام: "هنصااب غياال علاا  ل خااتثنوء لبعنقطاا ؛ ألن هلااا  خااياهنم ماان  

بيس س يب، لقد  هتع  ه  بغ  سنا  تعايم رها  غيال  مقورع  لبكتوةب. لمضورس  لألقللن

. ل ظنال مان 2كعو  قا  لبقوة :   عيب ه  ز د إ  لبأاادُ، ل  عياب هياه إ  لبلاأوع ُ"

 كو  لألعلم  نه محوبف بعو جوء عند خياا ه س  ودة لثتعو  لجه لبله  عند سن  تعيم.

 ل قا  لباغدلدي ه  قا  لبلوعل: 

 سنّن هلـا و مـن قــللبِ لبكتوةبِ   ْيلن  ّن خياهننــمل  عنْيبن هنينــم غن 

عل   نّاه عناد خاياا ه لخاتثنوء منقطا  ج ا  كوبعتّصا ، بصاه  دخاا  لبااد  ها  لبعاادّ  

 .3منه"

 مااو لباوغيااان هقااد نظااللل إباا  مااو عليااه لبنهااوة هاا  ياااء مااو   االف "ستأكيااد  

 لبعد  سعو  لاه لبا " عندلم. هنم  للن  ّن قا  لبلوعل:

 ل  عيب هينم ..........

ْلبل ه  لبتأكيد. لعللال مو ذلاال إبيه بنال لبتأكيد سقابين:   هض  ين

دعاى لبل ء سايّنا  ل قصادلن ساه "إثااوب لبعادع  سوبايّنا   ي ها  لبادبي  لذباك  -1

ألنّه قد تالم لبلوم  قا   ن  ت لم سعو س دلو  ن مو  أت  س دلو محالج معاو قالناو 
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  ثوستوً، للال ذ  هإذل  تت س دلو صف  مد  تأكاد لبعاد  هيكان ش ء من صف  لبا

 .1بكانه مدثوً عل  مد  لإن كون هيه ناب من لبحوس "

 ّن لألص  ه  ل ختثنوء  ن  كان متصوً، هإذل نطم لبلوم  سعو س اد إ ّ لان  نّاه  -2

 2محلج معو قالنو هتكان صف  لبا  ثوست ، هلّعو نطم سصف  لبعد  تأكد لبكو .

ألصابيان هيللن، لس د ذكال لبايات  ل  عياب هاينم ...   ّن هلاا  لبلاياف  ّمو ل

بيس عياوً ألرسوسنو س  لا هحل، بال لختثنول لختثنوًء منقط وً من لب ياب لبيس من جنلنو. 

 قااا  لبقللهاا : "لباايس هلااا  لبلااياف عياااوً ألرسوسنااو ساا  هحااللً بناام، لقااد لخااتثنولو ماان 

 عد  ذكللم لبعاوبغ  ه  تأكيد لبعد  سعد  آخل  فقد . لب  ّ 3لب ياب لبيلت من جنلنو"

 قابنم ل نقصه ععو جوء عند لبنهوة للباوغيين.

لب ّ  من لبعفيد لمتوس   بعو علينول من تفصي  ألقلو  لبعلتثن  لبعنقطا  نالى  

  ن ناكل مو جوء عند لبعهدثين بنلى ماقفنم من لال لبحوف.

لااعوً معااو خااام عليااه لخااام  ن  شاالنو هوباادكتار إسااللليم لبلااومللة   االهض ق 

، ه  نها قابنم: "جوء لبقاا  إ  ثعاورلً"  ل "ماو جاوء لبقاا  إ  ثعاورلً" هنا   مثلا  إبيه

مصااناع  س ياادة عاان لبلغاا  لبتاا  لخاات علنو  للنااو،  قااا : "لماان  ثااال  لبعلااتثن  باادى 

ُ  إ  ثعاورلً" لبنها ين ل ختثنوء لبعنقط  نها: "جاوء لبقاا  إ  ثعاورل" ل "ماو جاوء لبقاا

للا منصاب ه  لبهوبين. لم ن  لبعنقط  " ن لبعلتثن  من جنس غيل جنس لبعلتثن  

 منه.

ل نو  تلوءُ  ل   ُثِلن عن لب لب  ننام نطقاال سلا ء مان لاال. للبااي  رلل  ن لاال  

 .4مهض لللء، لبا لجدلل ه  كو  لب لب شيئوً من لال بأوءلل سه"

  لباادجن   ن لبنصااب لااا لباجااه هاا  ل خااتثنوء سينعااو  االى لباادكتار عاااد لبفتااو 

لبعنقط  عند جعنار لبنهوة، ثم عّلج عل  ر ي خام ذكلل ها  جاالز ل تااوب عناد تعايم 

 قا : "ل ختثنوء لبعنقط : إن كاون ل خاتثنوء منقط اوً ت اين لبنصاب عناد جعناار لبنهاوة 

خااتثنوء لبعنقطاا  لذبااك نهااا قابااك: ثضاال لبقاااُ  إ  ثعااورلً، هقااد  جااوز سنااا تعاايم هاا  ل 

 .5ل تاوب"
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 ّمو لبادكتار نناود لبعاخا  هيظنال  ّن درلخاته بعاهاي ل خاتثنوء قاد كونات  لخا   

لبدرلخوب من ثيي لبتنظيل من كتب ه   صا  لبنها للبتطايم من خو  مأعاع  من 

لبدللل ن لبل ل   لبعهتج سنو. لبكن مو   نينو من درلخاته لبقلام لبااي جاوء عان خاياا ه 

"بكن" ه  ل ختثنوء لبعنقط  هقد ذكلل  نّه  هت  لبعلتاا  لبلاوس   ها  لبتاالتل ساين  ستقد ل

لبقالعاااد لبعلااات عل  تنظياااللً لتطايقاااوً  قاااا : "تاااأت   إ ّ  بوخاااتدرل  سع نااا  بكااان هااا  

. للا مو ج له  لد عل  س ض لبعدبفين 1ملة" 53ل ختثنوء لبعنقط ، مأعاب تالتللو "

  لاااال ل خاااتثنوء  قاااا : "ل    لياااان بعأااا ء  إ لبعهااادثين ثاااين  لعلاااال عااالض 

بوختدرل  سع ن  بكان ما   ّن باابك غلاا  ها  ل خات عو ". ل ظنال تأ ياد ذباك عناد  ثاد 

لباوثثين بكنه هّلق سين بكّن لبكْن، هأ   لأللب  محتص  سو ختثنوء لبعفلدة للبثونيا  ما  

ن هيه لقاب بكْن  ل بكّن ماق  لبأعل ،  قا  مهعد  خ د: "ليوسط لال ل ختثنوء  ن  صا

 دلة ل ختثنوء لكلتولعو تفياد ل ستادلء لل خاتدرل . هأّماو بكان هتقادّر ساد  لألدلة إ ّ عنادمو 

 كااان لبعلااتثن  لبعنقطاا  مفاالدلً منصاااسوً كعااو هاا  نهااا "ناا   لبلكااوب ماان لبطااوةلة إ  

ن هتقادّر عنادمو  كاان لألمت  " للبتقد ل "بكّن لألمت ا  بام تنا  " ل ّماو بكان لبلاوكن  لبناا

فلّكر إنما أنت ملكر، لست عليهم بمسيطر، إال من تولّى لبعلتثن  جعل ، كقابه ت وب  

للبأعل  س دلو ه  مه  نصب علا  ل خاتثنوء. لب اّ   2وكفر، فيعلبه للا العلا  األكبر

 .3لال مو  أ لنو نتعلك سعو ذلب إبيه خياا ه ثين قدّر بكّن كعو مض 

بلاوثي س د لال لبهد ي لبعفص  سين لبقدموء نها ين لسوغيين ل صابيين ل ادل  

 لسين مو  يوهه لباوثثان لبع وصللن  ن  أ   بنفله لبنقوط لآلتي :

ن ماان ل خااتثنوء لبعنقطاا  تللكيااب  ااادل علينااو لبتصاان  للبتعثياا ، هنااا مااو  عكاا -1

دكتار طلثااه جوناااوً للااا مااو ذلااب إبيااه لألصااابيان، لتااا نم ماان لبعهاادثين لباا

 إسللليم لبلومللة .

 قا  لآلمدي: "لبا قو  لبقوة  جوء لب لعوء إ  لبكوب، لقد  لبهوج إ  لبهعيل، 

 .4كون ملتنأنوً بغ  لعقوً، لمو لال شأنه    كان لي ه مضوهوً إب   ل  لبلغ "

ثاال  إّن مااو  اجاااه لبهأااوز ان ل تفاام م ناام لبتعيعيااان هاا  إ أوسااه  ناادُ ه علاا   -2

شوب لب لسي  ه  تاجيه لبتللكيب لبنها   ك  ثلب مو  ِبف ه  نطقه للبلنأوب 

 بك.ذللنتلل ه  بلونه. لب ّ  لبلاللد لبت  نوقلنولو عند ك  قايل  تد  عل  

س ااض تللكيااب ل خااتثنوء لبعنقطاا   عكاان  ن  االسط سااين علعاا  لبنهااا للباوغاا ،  -3

 لب ّ  لبحوف ه  قا  لبلوعل:
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 سنّن هلـا  مـن قــللب لبكتوةبِ   اهنــمل  عنْيـبن هينـم غيل  ّن خي

لمااو عقّااب عليااه كاا ٌّ مننعااو للبحااللج سوبأعاا  علاا  تأكيااد لبعااد  هاا  مثاا  لااال  

  .لبتللكيب  د  عل   ن ماهي ل ختثنوء  عكن تاخي ه خورج نطوق لبعاوثي لبنها 

إّن من  ع ان لبنظال هيعاو جاوء عناد لإلماو  لبقللها  ها  رسطاه ماوثاي ل خاتثنوء  -4

صا  للبعنقطاا  لتاجينااه كعااوً غياال قلياا  ماان لبلاااللد لبنها اا  لبقلآنياا  هاا  لبعت

ياء رسط ذبك سعودة لهيلة من علم لألصا  بيأل  سايا  لألثل لبكايل لباي 

 تلكااه رسااط مااو جااوء سااه لبنهااوة للألصااابيان هاا  تاليااف عاااورلتنم بتللكيااب 

نوقلاته ب ادد ل ختثنوء لسحوص  لبعنقط  منه. ل عكان بلقاورئ لبكال م  ن  نظال م

 .1من لآل وب لبقلآني  بيلى مدى لال لبتللسط
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 المسألة الرابعة والعشرون

 الخالف في االستثناو بعدا وخال...

 

 قا  لبلي : "قابه:  ل كاون س اد خاو لعادلً ها  لألكثال" قاو  لبلايلله : بام  ر  

  جاالز ها  ثدلً ذكل لبأّل س د "عدل" إ ّ لألخفش، هإنّه قلنناو ها  س اض ماو ذكال؛ سحاو

سناو  ّن لبنصابلبأّلِ سنو، لقو ،  ي لبليلله : مو  علم خوهوً ه  جاالز لبأال سحاو، إ ّ  

 عان، نهاا: كثل، كعو ذكل خياا ه، ل ّمو خو، هنا ه  لألص   ز   ت دّى إب  لبعف ا  س

ال خلات لبادلر ماان لألنايس، لقاد  ضااّعن م نا  "جااولز" هيت ادّى سنفلاه كقااابنم:  ه ا  لاا

 ل ب مالااو لااال لبتضااعين هاا  سااوب ل خااتثنوء، بيكااان مااو س اادلو هاا  صااارة لخااو  ذ ،

 عا  "عادل"لبعلتثن  سإ ّ، لبت  ل   ّ  لباوب، لبنال لبغلض، لبت ماال إياعور هوعلاه لهو

ر لبم  ظنل م نعو "قاد" ما   نّنعاو ها  مها  لبنصاب علا  لبهاو ، لبناال  لجااال إياعو

و و خاو لمايل ل ختثنوء   ضوً... قابه: "لمالخع  بيس ل   كان ل مو "عدل" هعت دّ ه  غ

وً... عدل" إنعو با   لبنصاب س ادلعو، ألّن "ماو" مصادر  ، للا  تادخ  علا  لبف ليا  غوباا

 ين، هاجابله  ل خعي  قليوً، لبايس س ادلو لخاعي ، هتت اين لبف ليا ، هتت اين كاننعاو ه لا

دلً، لّا مأيئنم ز لبنصب، للبعضوف مهالف، ي: لقت مو خو مأيئنم ز دلً،  ل لقت خ

 لذبك  ّن لبهين كثيلل مو  هاف م  "مو" لبعصدر   نها: مو ذّر شورق.

: 2لجّاز لبألم ، لبأال س اد ماو خاو، لماو عادل لبام  ثاات علا   ّن ماو زلةادة".  

88-90. 

 عكن تقليم لبحوف لبنهاي ه  كو  لبلي  قلعين: لبقلم لألل  لبحوف ثا   

و ماي لألخفش ه  ذبك.  ّمو لبقلام لبثاون  هيتهادث عان مأ ء عدل لخو ثله  جل، لر 

 ه  عدل لخو لتاجيه مو س دلعو، لإبيك تفصي  لال لبحوف.

 القسم األو :

ذلب خياا ه لمن تا ه مان لبنهاوة إبا   ّن عادل لخاو  الدلن ها  ل خاتثنوء علا   

 لجناين لألكثاال نصاب مااو س اادلعو للبأال سنعااو ثعاوً علاا  ثوشااو قليا ،  قااا : "لس ااض

. لبم  صل  خياا ه 1لب لب  قا : مو  تون  لبقا  خو عاد هللا هيأ   خو سعن ب  ثوشو"

 سل ء عن لرلد عدل ثلف جل، لب لّه ج   لبهكم علينو لهقوً بعو جوء ه  خو.
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. ل ظنال  ّن لبعاالد 1ل قا  لبعالد: "لمو كون ثلهوً خااى "إ " ههوشاو، لخاو" 

لبااننج نفلااه نفاالو غياال قلياا  ماان لبنهااوة مااننم  قااد لقتفاا   ثاال خااياا ه. لقااد خااور علاا 

لب محللي للسن لبحلوب للب كاالي للسان   ايش،  قاا  لب محلالي: "لس ضانم  أال 

ل  ثوجااا  إباا  ت قياااب علااا  قاااا   2سحااو لبااام  اااارد لاااال لبقااا  خاااياا ه ل  لبعاااالد"

لد لب محللي  بم  اارد لاال لبقاا  خاياا ه ل  لبعاالد"، ألّن ماو ذكلناو عننعاو خاوسقوً  ا

عليه. ل قا  لسن لبحلوب: "لرسعو  جللل "عدل" ل "خو" مألى ثللف لبأل، هأللل 

 .3سنعو، هقوبال: جوءن  لبقا  خو ز د لعدل ععلل"

ل قا  لسن   يش: "لس ض لب لب  أ   خاو ثالف خفاض هايحفض لبعلاتثن   

 .4عل  ك  ثو  كعو  ّن ثوشو كابك، هيكان بفظنعو ملتلكوً سين لبهلف للبف  "

لبم  هدد لد ء لبنهوة ثأأوً بعو ذلاال إبيه، هنم  للن  ّن س ض لب لب  أللن  

 سنو، لبكن بيس سوبهد لباي لردب هيه ه وً.

لمن لبنهوة من رّجن جونب لبنصب، ه  لاّ  غياوب ماو عان عادل لخاو، لب لّنام  

خاو نظللل إب  تغليب جونب لبف لي  هينعو.  قا  لبعأوش  : "لم  ذبك هإن لبنصب سـ "

 .5ل "عدل" إذل ثاهت مننعو "مو" لباجه، ألنّنعو ه ون"

 ّماو مان رّجاان ها   خااو لعادل  لبهلهياا  هقاد لختلاف هاا  نلاا  لباال ي إبياه، هعاان  

لبنهوة من نلاه إب  لبكلوة ، لمننم من نلاه إب  لألخفش لمننم من نلاه إب  لبألم ، 

جااوز لبكلاوة  لبأاال علاا  ذلاب لبلمااون  إبا  ذكاال لاال لباال ي عان لبكلااوة ،  قاا : "ل 

، ل قاا  لبعأوشاا  : "... إ  لبكلاوة  هإنّاه  جاوز هيعااو س اد "ماو خاو" ل "مااو 6ز اودة ماو"

 .7عدل" لبأل عل  تقد ل ز ودة "مو"
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 مو من نلاه إب  لألخفش هعاننم لسان   ايش للبليا ،  قاا  لسان   ايش: "لإنّعاو  

 .1ثكول  سا لبهلن لألخفش ه دّلو م  خو معو  أل"

ذكااال لاااال لبااال ي عااان  سااا  ععااال لبألمااا  لساااُن موباااك للبثعاااونين  مااان  لمعااان 

لبعتااأخل ن،  قااا  لساان موبااك: "لكااال رللل ماان  اثاام س لسيتااه خااو هللا سااوبأل، للتفاام 

ل قا  لبثعونين : "للا لبنصب م  لبهكم سوبف لي  بـ  2لبنها ان إ   سو ععلل للبألم "

 .3خو لعدل س د مو عند غيل لبألم  لجعوع  غيلل"

لقد  خا لبفورخ  سحللج عدل لخو إب  لبأل متوس   بعن خاقه من لبنهوة،  قا :  

"للبهللف قد لق ت ه  ل ختثنوء، نها: خو لثوشو، ل  لجه بنال لبكلام إ   ن تكاان 

. لمعن رّجن جونب لبهلهيا  مان لألندبلايين  ساا علا  لبلالاسين ،  قاا : 4ثللف جل"

. 5ن لأله او ، لخاو مان لبعتالددة للألكثال هياه لبهلهيا ""ل مو خياا ه هـ "عدل" عنادل ما

لب ل   شيل إب   ن  ساو ثياون قاد  لجا  لرصاد  خاعوء لبنهاوة لبقاوةلين سوبهلهيا  ملاتثنيوً 

لألخفش  قا : "لذلب لبكلوة  للبألم  للبفورخ  ه  كتوب لبل للء به للبّلس   إب  

لثكول لبألمّ  من لب لب ه  سوب إجوزة لبأل س د  موعدل لمو خو  هتكان  مو  زلةدة، 

" ل ظنال  ّن لااال لبطوةفا  ماان لبنهاوة قااد رياال بعااو ذلااال إبيااه  6لبأال هاا  كتاوب لبفنااْلخن

 لبلعوب لبالرد قليوً عن لب لب نها قا  لبلوعل:

ل ن لإنّع  ـكِ  ُعده ِعينــوب  ُشْ انـ ً ِمْن ِعيوبِ  و هللاِ    نْرُجــا ِخــان  وخن

ت ليقااوً علاا  لباياات: "لكااال رللل ماان  اثاام س لسيتااه خااو هللاِ،  قااا  لساان موبااك  

إيوه  إب  مو ثكول لبألم  عن لب لب، لبم  ارد عليه نصوً. كابك قيوخنم ماو  7سوبأل"

 عل  ثلف لبأل لب لةد لباي  كان دخابه كحللجه.

لقد ردّ لب لعوء لال لبل ي عننم، جوعلين لبهكم لبعنطام عل  لبألم  عوموً بعن  

ب مالاه من لبنهوة. ل عكن  ن نُ ّد مو جوء عند لبقلله  من لألصابيين للبعاوبق  مان ذل

لبنهوة نعاذجين بنال لبلد،  قا  لبقلله : "للا قا  ي يف جدلً؛ ألّن "مو" لبعصادر   

، ل قا : "هإن كون ذبك قيوخوً منه هنا هوخد ألن "مو"   تكاان 8  تدخ  إ  عل  لبف  "
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ألنّنو يد ل عتناوء لبااي قادّمت باه، لإن كاون  هكا  ذباك عان لب الب زلةدة  ل  لبكو  

 .1هنا من لبلالذ سهيي    قوب عليه"

 القسم الثاني:

  حد لبهد ي عن  مو  لخوف لبنهوة هينو، ه  نها قابنم موعدل، لمو خو.

ت ددب  قال  لبنهوة ه  مو ه  قاابنم ثضال لبقاا  موعادل  ل ماوخو ز ادلً، هعاننم  

ن إب   نّنو ماصا  لخع ، لمننم من ذلب إب   نّنو ماصا  ثله ، لمننم ممن ذلب 

بال ي ها  قو  إنّنو للهي ، لمننم من ذلب إب   ننو زلةادة. لقاد ُردَّ علا   صاهوب لاال ل

 لبلوسم ثين رهض لبنهوة ز ودة مو عند لبألم  لغيلل من لبنهوة.

ماصاا ً لثلهاوً مصادر وً، هلياا ه عل  مو  ظنل من كومه  نّه  لى هينو لخعوً  

 قا : "لتقا :  تون  لبقا  موعادل ز ادلً، ل تاان  ماوخو ز ادلً. هعاو لناو لخام لخاو لعادل 

صل  به كأنّه قو :  تان  مو جولز س ضنم ز دلً. لمو لم هيه عدل ز دلً، كأنّاه قاو : ماو لام 

تااه لخااعوً غياال هينااو مااو جااولز س ضاانم ز اادلً، لكأنّااه قااو : إذل مثّلااتن مااو خااو لموعاادل هأ ل

ماصا  قلت:  تان  مأولزتنم ز دلً، مثّلتاه سعصادر ماو لاا ها  م ناول، كعاو ه لتاه هيعاو 

. ل قا  لبعالد مقتفيوً  ثلل: "هإذل قلت: موعدل لمو 2مض . إ ّ جولز    ق  ه  ل ختثنوء"

بم  كن إ  لبنصاب؛ لذباك ألّن  ماو  لخام هاو تاصا  إ ّ سوبف ا ، نهاا: سلغنا  ماو  –خو 

ن ت،  ي صني ك إذل  ردب سنو لبعصدر هصلتنو لبف     غيل، لكأنّه قو  مأولزتنم ص

 .3ز دلً، إ   ّن ه  عدل لخو م ن  ل ختثنوء"

 ظنل معو قو ل لبدعاة إب  لبتأل   للبتقاد ل، هعالة تكاان ماصاا ً لخاعيوً لمالة  

ن دعااة ماللن دلةعاوً ثلهيوً، معو  تطلب تاجينوً بلتلكيب م  ك  ر ي، لب اّ  لبنهاوة  نفا

 لبتقد ل سدلن ثوج  ملأئ  إبيه.

للنو  هل م من لبنهوة ذلب إب   ّن مو مصدر     للهي  ستقد ل خلا س ضانم،  

  ل لق ت خلا س ضنم لمننم لبألجون .

 قا  لبألجون : "هإذل  دخلت ماو علا  خاو بام  كان إ  لبنصاب كقاباك: جاوءن   

 :4 ن  لبعصدر كقابهلبقا  مو خو عاد هللا، ألّن مو سع

ن  َن بنـه ذنلنوســو   نلــلٌّ لبعلءن مو ذلـــب لبليوبـ   لكــون ذلوسُُنــنن
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لبع ن   لل لبعلء ذلوب لبليوب ، لكابك  كان لبتقاد ل هيقاباك  تاون  لبقاا  ماو خاو عااد 

هللا، خلا س ضنم عاد هللا، هعاي  مو م  مو س ادلو نصاب بكانناو سع نا  لبعصادر. كعاو 

لاب لبلياوب  ها  مايا  رها  بأل ناو مأالى قاباك:  جلاس ماودل  ز ادو جوبلاوً، كون مو ذ

تل د:  جلس لقت دلل  ز دل جوبلوً، ثم نهاف لبعضوف هتقاا : لجلاس دلل  ز ادل جوبلاوً، 

كعااو قااوبال: جئتااك خفاااق لباانأم  ل اادلن لقاات خفاااق لباانأم ثاام لياا ت مااودل  ماياا  

لاا س ضانم عااد هللا، ثام ُخلُاّا س ضانم لبعصدر. هكابك  كان لبتقد ل:  تون  لبقا  لقت خ

عاد هللا، ثم لي  مو م  لبف   ماي  لبعصدر، ل ُيعل لبفوعا  لبااي لاا س ضانم كعاو 

تقاادّ ، هصااور قابااك جااوءن  لبقااا  مااو خااو عاااد هللا، سعن باا  قابااك: جااوءن  لبقااا  لقاات 

علام  نّاه بايس مفورقتنم عاد هللا لإذل  خالب سأنّنم  تا  هـ  ثو  مفورقتناـم عااد هللا هقاد 

 .1هينم"

لقد  خا لبلي  سعو ذلب إبيه لبألجون  ه  لبقا  سوبظلهي  عل  تقد ل مضوف  

مهااالف،  قااا : "هاجااب لبنصااب، للبعضااوف مهااالف،  ي: لقاات مااو خااو مأياائنم 

ز دلً، ي لقت خلّا مأيئنم ز دلً، لذبك  ن لبهين كثيللً مو  هاف م  مو لبعصدر   نها: 

 .2مو ذّر شورق"

ا د لبّلد عل  مو قو ل سعو خام ذكلل عن خياا ه للبعالد، هيظنل  ّن قابنعو ل    

 ه ثوج . ليل سوبتلكيب ه  ياء لبتقد ل للبتأل   لباي  عكن لبا د عنه مو بم تدب إبي

للنو  هل م ثوبي من لبنهوة ذلاال إب  لبقا  سأن  مو  مصدر   دلن إشورة إب   

مااان قاااو  سناااال لبااال ي لسااان لبهوجاااب للبعاااوبق  للهيااا   ل ماصااااب ، لب اااّ  مااان  سااالز 

للبعللدي.  قا  لسن لبهوجب ماجاوً لبقا  سوبعصدر  : "هأّماو إذل قلات: موعادل لماو خاو 

هو  كان إ  لبنصب، ألنّنو ثينئا  أب تقد للو  ه و ً مان جنا   ن  ماو  لنناو    لاتقيم 

مصادر  ، هيأاب  ن  ن  كان ماصاب ، هيصن تقد ل لبأور س دلو، سا   أاب  ن تكاان 

 كان  عدل  ه وً، ألّن لبعصدر      لينو إ  لبف  ، لإنّعو بم  صان  ن تكاان ماصااب ، 

ألّن لبعاصاب  بلصف  للبعاصاف جعي اوً، للنناو قاد ذكال ل خام هلايس مايا  ماو،    

تلى  نّك تقا : لشتل ت لبكتوب لباي ت لم، ل  تقا : لشتل ت لبكتاوب ماو ت لام للآلخال 

 . 3با كونت سع ن  لباي  أب  ن  كان ه  لبف   يعيل   اد علينو..."  نّنو
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 90: 2شل  لبلي    2

 .365-364: 1شل  لبعفص  لإل ضو  ه    3



308 

 

ل قااا  لبعااوبق : "هااإذل  دخلاات علينااو  مااو  هقلاات: قااو  لبقااا  مااو خااو ز اادلً، كااون  

 .1لبنصب لبكثيل لبلوة ، لتكان  مو  إذل ذل  مصدر   كأنّك قلت: خلال من ز د"

در  ، نهاا: قاو  لبقاا  ماو خاو ل قا  لبعللدي: "لتت ين ه ليّتناو س اد  ماو  لبعصا 

ز اادلً. هحااو لولنااو ه اا ، ألن  مااو  لبعصاادر     تاصاا  سهاالف لبأاال، إنّعااو تاصاا  

 .2سوبف  "

دّل سعاو ذلاب إبياه لبنهاوة لبقاوةلان سأاالز م أا ء ماو لمو قوبه لال لبفل ام  عكان رن

  زلةاادة ههااين ذل    لجاااد بلعصاادر لباااي قااوبال به،إيااوه  إباا   ن دعاااة لجاااد تأل اا

 مصدر مقدر س د موعدل لمو خو هينو تكلف لتقد ل    هتوجه لبتلكيب.

لقاا  لخااتكعو  مااو جااوء عنااد لبعهاادثين عاان لااال لبحااوف، ب لّااه ماان لبعنوخااب  ن  

 ا  جنليل إب  ر ي ذكلل لسن تيعي  عان ماو خاو،  ظنال علياه لبغللسا ، لمضاعانه  نّاه 

 اصا  جعل  صل .خو من  خالب كون، لمو لخم ماصا  ثم  قدر بنال لبع

 قا  لسن تيعيا : "إن لبقوةا  إذل قاو  "لبقاا  ماو خاو ز ادلً" هاإن "خاو" لناو: ه ا   

نوقد من  خالب كون. لز دلً: منصاب سه، لهيه ياعيل ملهااب، لذباك لبضاعيل عوةاد 

عل   مو   خت  لباي  لل  "لبعاصاب "، للال لبأعل  صل  "مو". لكون تقد ل لبكو : 

 .3لم خو ز دلً"...""قو  لبقا  لبا ن 

 لمو قوبه لسن تيعي   عكن منوقلته لردل عل  لبنها لبتوب : 

خو، إّن هاا  قابااه محوبفاا  بعااو  جعاا  عليااه لبنهااوة ماان لرلد لااوتين لبكلعتااين  مااو -1

 موعدل   ل سدلن  مو  ه  سوب ل ختثنوء سين لبهلهي  للبف لي .

 و  ثع  علينو من  ه إّن من  درب مو لي ه لبنهوة ه  سوب كون ل خالتنو لمو -2

 كف   بم  أد سيننو خو لبت  ذكللو لسن تيعي . –لرتد  –نها:  آض، ردّ 

تقيم إّن قابه سنصب ل خم س د موخو م  لجاد ل خم مقادرلً سضاعيل قاا     لا -3

ّل عناد ماعند س ض لبنهوة لبقوةلين سأل ل خم س دلو عل  لعتاور ز ودة  مو  كعو 

 لبكلوة  للألخفش للبألم .

إّن مو ذلب إبيه  ددي إب  لبلاس لملد لاال لبلااس لبتقاد ل لبااي ذلاب إبياه لسان  -4

تيعي  ه  تقد لل  لام خاو  للاا محاوبف بعاو تقتضايه طاي ا  لبتللكياب لب لسيا  

                                                             
 .263-262رصف لبعاون :   1

 .436لبأن  لبدلن  ه  ثللف لبع ون :   2

نقوً عن كتوب: "لختيورلب شايخ لإلخاو  لسان تيعيا  لتقل للتاه ها  لبنهاا للبصالف" بنوصال سان ثعاد لبفناد:   3
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لبت  تعي  إب  لإل أوز ه  لبت ايال ما  لإلهناو  دلن ثوجا  إبا  تأل ا   ا ادل مّعاو 

 نطم سه لب لس  خليق  لعل  خأيته.

هدثان هلاف ن لض لجن  نظللم ثا   موخو لموعادل  ثياي خاناكل  ّمو لبع

بادكتار مو جوء عند لباوثي لبدكتار شل ف لبنأور للبادكتارة خانوء لباياوت . هقاد ذلاب ل

 لبنأااور إباا   ّن لبأعاا  ساجاااد "مااوخو لموعاادل لخااو لعاادل" جعاا و قوةعاا  علاا  عنصاال

غاالض لإلخااللج، ل   االى لب  ااودة هتصااان جعلاا  ه لياا  م  اادة  سعااو خااو لمااو عاادل  ب

لبعصاادر    ل غيللااو هاا  مااو، ساا  لاا  كعااو  االى كتلاا  للثاادة هااو  االى مصاادرلً هاا  

يال  عادل  غ لبتلكيب،  قا : "لمثو  ذبك  نّك إذل قلت:   تون  لبقا  عدل ععاللً  هعاو س اد

م ناا  سوبهاادث، لإنّعااو  ُخاالج ماان لبهاادث سالخااط  عنصاال لإلخااللج، ل رى  ن تهلياا  

 توب :لبأعل   كان كوب

 لبأعل  لألص  ل :

  تون  لبقا   =  هوع  + عنصل لختثنوء + ملتثن 

   ⇐جعل  ه لي  تابيد   تهع  م ن  لإلخاور لبعهو د  =  

  تون  لبقا  عدل ععلل 

 ه   + مف ا  سه  يعيل  + هوع  + عنصل لختثنوء + ملتثن  =

 جعل  ه لي  تها لي  س نصل لب  ودة للا م ن  لإلخللج =

 تللسط لبكلعوب ه  لبأعل  كوبتوب : ل كان 

 ععـللً   عـدل لبـقــا   تــونــ  

 

 

ل رى  ن ت وم   ماو  ما   خاو  ل  عادل  ل  ثوشاو  ككتلا  للثادة؛ ألنّناو  هاودب  

م نو م ن  ل ختثنوء، لبم تفد لبعصدر   كعو  قا  لبنهاوة، هلايس لناو  مصادر ها  لاال 

 .1لبتلكيب"

م  مو  هعله كو  لبدكتار لبنأور من قيع  ه  تاجيه لبع ن  ه  لبتلكياب ل ثالل  

ه  لبا د عن لبتقد ل. إ   نّه بم   ط تللكيب بحو لعدل م  لبأعلا  ل خاعي ، هضاوً عان 

                                                             
 .263لبحوهوب لبنها   عند نهوة لبيعن:   1
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ذبك نأد من لبنهوة مان قاو  س  اودة ماو ما  موعادل لماو خاو ل عكان  ن  كاان لباجاه لاا 

 .1ش  لبنصب كعو جوء ذبك عن لبعأو

 مو لبدكتارة خنوء لبايوت  هلم تط  لبهد ي كثيللً عن  موعدل لماوخو  هقاد  سادّب  

ر  نو سأن  موعدل، لموخو    تنْ ادُ  ن تكان كلعوب جومادة تاددي ماو تدد ناو إ ّ. تقاا : 

"لبلنهوة ثد ي مطنا ، ه  لال لألدللب، لقد عدب س ضنو  ه و ً، للا : خاو، لعادل، 

إ   –للا  ها   خالاب ل خاتثنوء  –ءب ملااق  سـ "مو" لبكنا     رللاو لثوشو، إذل جو

 .2كلعوب جومدة تددي مو تدد ه  إ   من لليف ، هيكان مو س دلو منصاسوً"

ل ظنل  ّن ر ي لباوثث  سأعاد لال لألدللب به جالر عند لسن موبك من لبقدموء،  

م علينااو ساوبأعاد هيتنوزعنااو ههاين  ااكل لبنهااوة  ّن س اض لأله ااو  لبتا    تتصاالف  هكا

لبهلف ملة للبف   تورة  خلى لب   بيس لعل  لثااال شااللد علا  ذباك سا  إّن لسان 

موبك ذلب إب   س د مان ذباك ثياي قّلسناو مان لبهاللف ها  تأد ا  لبع نا ،  قاا : "مان 

 دللب ل ختثنوء "ثوشاو، لعادل، لخاو"... هنان  ه او  ملاتهق  منا  لبتصاّلف باقاعناو 

 .3ف لتأد تنو م نولو"ماق  لبهلل

لمن لبعهادثين لباا ن خااقال لباوثثا  لقاوبال سأعااد لاال لألدللب لبادكتار منادي  

 . 4لبعح لم ،  قا : "خو لعدل للعو كلعتون جومدتون"

كل للباي  ظنل بلاوثي س د لال لب لض بلقلم لألل  للبثون  من لبحاوف  ن  اا

 ر  ه ه  مو خام:

لب.  ن تكاان عاودة بنأيا  لردب قلايوً عناد لب ا إن لبأل سحو  ل عادل     ادل -1

بكثالة لكعو لا م لا  ه  لبتأطيل للبتأصي  بلقوعدة لبنها    ن  نضاي تهتنو ل

 لبيس لبقل ، ثت  تلي  لبظوللة لتطلد.

إّن ثع  "عدل لخو" عل  ثللف لبأل،    لاتقيم هكعاو لاا م لاا   ن بهالف  -2

م ن  ه  لبتلكياب لبفظا  سأالل لبأل ععلين م ناي لبفظ ، هوبع ناي إدخو  

ل خام س اادل، هاإن كااون بناال لبهاالف  خاو، عاادل  خوصاي  لبأاال للاا قلياا  عنااد 

س ض قاوة  لب لب، هإن ععله لبع نااي مهصاار    ظنال كهاللف لبع اون ، 

 قااا  لباادكتار كااولم إسااللليم: "ماان لبالياان إن بهااللف لبأاال ععلااين بفظيااوً 

وء لبتاا  تاادخ  علينااو، كعااو  ننااو تت اادى لم نا ااوً،  مااو لبلفظاا  هنااا جللااو بألخااع

                                                             
 179شل  عيان لإلعللب:   1

 .229قالعد لبنها لب لس  ه  ياء نظل   لبنظم:   2
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لأله و  سالخطتنو، ل مو لبع ناي هإنناو تضايف م اون  لأله او  لبتا  ت اد نو إبا  

لألخااعوء لبتاا  تاادخ  علينااو لت عاا  هينااو لبأاال، لبااال خااعيت لااال لبهااللف عنااد 

لباصال ين سهاللف لإليااوه ، لعناد لبكااهيين سهااللف لبصافوب، للاال لبكااو  

كن  ن  قو  ه  لال لألدللب ثوشو، لخو، لعدل إ  من عن ثللف لبأل،    ع

جونب للثد، للا جللو لألخعوء لبتا  تادخ  عليناو، هناال لألدللب تلاتل  ما  

ثااللف لبأاال هاا  لااال لباليفاا ... إن لااال لألدللب   تهعااْ  ماان لبع ااون  هاا  

 ل ختثنوء إ  م ن  لإلخللج،  مو لبع ون  لبتا  تهعلناو لاال لألدللب لبتا  كونات

عليناو هاا  لألصاا ،  ل إيااوهتنو بع ااون  ل تصااو  لبتاا  ت اادتنو، هنااال    قاا  هاا  

ل خااتثنوء، لماان لنااو  تضاان بنااو لبفاالق سااين لااال لألدللب إذل جااوءب جااورة تفيااد 

 .1ل ختثنوء لسين ثللف لبأل

   إّن مااو ذلااب إبيااه لبنهااوة ماان ت اادد لألقااال  هاا   مااو  سااين لبظلهياا  للبعصاادر -3

  ها  ت ادل  ن تكاان لجتناودلب نها ا  بتاجياه لبتلكياب للبعاصابي  للب  ودة 

ّلج لبنهاي  مو  ثت     ظا  لبتلكياب    حضا  ب عاو ياء نظل   لب وم  بيُحن

لي ال من قالعد لبكان ساوبلجاب إبا  كتاب لبنهاا لكتاب لألصاا  لبتا  تناتم 

و    ست لي  لبعودة لبنها ا   ظنال بلاوثاي  ن  موعادل   ل عادل،  ل ماوخو، ل خا

ب لّا  ل دل  ن تكان  دللب بع ون  ل ختثنوء مهعاب  علا    ّ لمقيلا  عليناو، ت

  ختند إب  نصين  بتأ يد مو  ذلب إبيه.

 "2 قا  لسن موبك: "من  دللب ل ختثنوء  ثوشو، لعدل، لخو .

ل قا  لبقلله  ه  ند ععيام بتاجياه لاال لألدللب لهام نظالة  صاابي : "قاو   

للب ل ختثنوء  إ ّ . مو عدللو مهعا  علينو، ألنّناو ثالف، لبليخ لسن ععللن:  ص   د

للألص  ه  نق  لبكو  بلهللف، كعو تقا : قو  ز د، ثم تقا : مو قو  ز اد، هتنقلاه "ماو" 

إب  لبنف . لكابك "ل " للبنع ة تنقون لبكو  من لبحال إب  ل ختحاور، لكابك ثالف 

ك "إ " تنقاا  لبكااو  ماان لب عااا  إباا  لبت ل ااف  نقاا  ماان لبتنكياال إباا  لبت ل ااف. هكاااب

 .3لبحصاص"
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 المسألة الخامسة والعشرون

 الخالف في الفصل بين المستثنى والمستثنى منه

 

 قا  لبلي : "لقابنو: ل  ّ  تللخ  لبعلاتثن  عان لبعلاتثن  مناه، لثتاللز عان  

 لنناو مان ساألب نها: مو جوءن   ثدو ثين كنات جوبلاوً لنناو إ  ز ادلً، هاإّن لإلسادل  بايس 

 و سيننعاولبنصب، إذ كانه محتورلً بقصد لبتطوسم سينه لسين لبعلتثن  منه، لم  تللخا  ما

التااه ، ألّن ع   تااايّن ذبااك. هااإذل تقاالّر لااال، هااوعلم  ّن لااال ل تاااوب إساادل  عنااد لباصاال ّ 

 سأالز ثاف لبعتااب، للا لننو جوة .

بلاللط، ل  خاوف سياننم ها  لقو  لبكلوة  للبفللء: "إ ّ" ثلف عطف سنال ل 

للثاد،  ها  كاو  م ن  "إ ّ" ل نّه بوختثنوء، لإنّعو ج ول عطفوً، ألّن لباد  للبعااد  مناه

لبقاا   للبعلتثن  من ثيي لبع ن  ه  كو ، للبعلتثن  مناه ها  آخال، ألّن م نا  ماو قاو 

فظيا .  وملا  بمسادل  إ  ز د مو قو  لبقا ، لقو  ز د. للبأالب:  نّنعو ه  لبلفظ كو ، للإل

، قو  س ضنم: با كون سد  لبا ض، لجب لبضعيل، لبايس مان ساد  لبكا ، ل  ل شاتعو 

 هنا شايه سوبغلط، لسد  لبغلط    كان ه  هصين لبكو .

للبأالب: نّااه سااد  لبااا ض، لباام  هااتج إباا  لبضااعيل بقل ناا  ل خااتثنوء لبعتصاا   

 إلهودته  ّن لبعلتثن  س ض لبعلتثن  منه. 

  ث لاااب: كياااف  كاااان ساااد ً، للألل  محاااوبف بلثاااون  هااا  لبنفااا  للإل أاااوب: قاااو 

لرب للبأالب:  نّه   من  منه م  لبهلف لبعقتض  بابك، كعو جوز ه  لبصاف  نهاا: ما

لب سلج ل   لل ف ل  كل م، ج لت لبنف  م  ل خم لباي س ادل، صاف  بلجا ، للإلعال

للب ، للإلعا ز د، قابنو إ ّ ز اد، ساد ً عل  ل خم. كابك  أ   ه  نها: مو جوء لبقا  إ 

 ااته، إذثعل  ل خم. لبا كون عطفوً، بم  كن م ن  لبكو  م  ثاف لبعتااب، كع نول م  

  .97-96: 2ذبك من  ثكو  لباد    من  ثكو  لب طف". 

 تضاعن كااو  لبلياا  خوهااوً سااين لبنهااوة لباصاال ين للبكاااهيين ثااا  لبفصاا   ل  

 ن  منه للبعلتثن  ه  لبكو  لبعنف . لإبيك تفصي  ذبك.لبتللخ  سين لبعلتث

دن ه  كو  خياا ه مو  ل ل  نّه  أي  لبنصب،  قا : "لتقا : مو هينم  ثدو إ ّ   رن لن

. لقد ذكل لسن   ايش  ن خاياا ه 1لقد قو  ذبك إ  ز دلً، كأنّه قو : قد قوبال ذبك إ ّ ز دلً"
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313 

 

ض لبحااوف ماااج لً،  قااا : "لغياال متااللخل . ل تااوس  لساان موبااك عاال1 أ لااه علاا  لباااد 

 .2لختيل لتاوعه سد ً عند لباصل ين"

ل ظنل  ّن بلاصل ين تااجينين لألل  لبقاا  سوبادبيا ؛ ألنّاه  عكان بلعااد  مناه  ن  

 هّ  مه  لباد ، ل لتقيم م نو لبتلكيب هيأاز  ن  قو  تاجيننم: مو جاوءن  ثاين كنات 

ث لاب سهكام لبعحوبفا  ها  لبنفا  للإل أاوب ساين لألل  جوبلوً... إ  ز دو للا قا  رهضه 

للبثون  لخيأت  منوقل  قابه، س د لختكعو  ر ي س ض لبنهوة لبقوةلين سوبادبي  . لقاد  خاا 

ستاجيااه لباااد  لساان   اايش  قااا : "لهاا  لباااد  هضاا  ملااوكل  مااو س ااد إ  بعااو قالنااو هكااون 

قاو  سوبادبياا : "هاألن لخااتوف . ل قااا  لبعاصال  ماان لبعتاأخل ن مقتفيااوً  ثال ماان 3 لبا "

 .4لبهكم    عن  لبقا  سوبادبي "

 ّمو مو ذلب إبيه ث لب من رهض لبقا  سوباد  هيعكن ردّل سعو جوء عند عدد غيال  

قلي  من لبنهوة،  قا  لسن   يش: "لقو   سا لب ااوب ث لاب كياف  كاان ساد ً ل ثاد منفا  

لب وم  هيه لذبك إنو إذل قلنو مو جوءن  لمو س د إ  ماجب للبأالب  نّه سد  منه ه  عع  

 ثد هوبلله  ألثد لا جوءن  لإذل بم ناكل  ثدلً لقلنو مو جوءن  إ  ز د هوبلله  ب  اد لاا 

جوءن    ضوً هك  للثد من  ثد لز د  لتف  سأوءن  إذل  هلدتّه هاإذل جع ناو سيننعاو هوساد 

  توس اوً باه كعاو  تا اه إذل قلات من ره  لألل  مننعو سوبف ا ، ألنّاه  تصا  ساه ل كاان لبثاون

جوءن   خا  ز د إذ لبف      كان به هوعون، ل مو لختوهنعو ها  لبنفا  للإل أاوب هاو 

 حلجنعو عن لباد ، ألنّه بيس من شلط لباد   ن  ُ دّ ها  مايا  لألل  إذل قادر زللباه 

قاد  قا  س  من شلط لباد   ن   ع  هيه مو   ع  ه  لألل  ه  ماي ه لباي رتاب هياه ل

ه  لب طف للبصف  نها ذبك للاا  ن  كاان لألل  ماجااوً للبثاون  منفياوً هاوب طف نهاا: 

جاوءن  ز ااد   ععالل لماالرب س  اد   ععاالل لر  ات ز اادلً   ععالل هوبثااون  م طاااف 

عل  لألل  للعو محتلفون ه  لبع ن  من ثيي لبنف  للإلثااوب لكاابك تقاا  ها  لبصاف  

هكاال م محفاااض ألنّااه ن اات بلجاا  ل ثاادلعو ماجااب  ماالرب سلجاا ل   كاال م ل  عااوبم

للآلخل منف  لإذل جوز ذبك ه  لب طف للبن ت جوز مثله ه  لباد  ألنّه مثلنعو من ثيي 

 .5لا توس "
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ل قا  لبعاصال  مد ادلً ذباك: "هاألّن لخاتوف لبهكام    عنا  لبادبيا  قيوخاوً علا   

لرب سلجا ل   صاوبن ل  عد  لمتنوب لختوف لبصف  للبعاصاف ه  لبهكم كقابنم: م

 .1طوبن. للبأوم  سيننعو  ّن لبثون  لا لألل "

 ّمو لبقا  لبثون  هنا لبنصب عل  ل ختثنوء، لقد  خا سنال لبتاجياه س اض لبنهاوة  

  قف عل  ر خنم لسن موبك لتا ه لسن عقي .

 قا  لسن موباك: "هاإن تاوعادل تاوعادلً سيّناو رجان لبنصاب كقاباك ماو ثاات  ثاد ها   

لب ثاوتوً نف  لبنّوب إ  ز دلً، ل  تن ْ  علا   ثاد مان سنا  تعايم إن للهياتنم إ  قنْيلاوً؛ لبه

. ل قاا  لسان عقيا : 2ألّن خاب تلجين ل تاوب طلب لبتلوك  لقد ي ف دلعي  سوبتاوعد"

"لختيل هيه متللخياوً لبنصاب، نهاا: ماو ثاات  ثاد ها  لبهالب ثاوتاوً نفا  لبناوب إ  ز ادلً، 

 .3 بض ف لبتلوك  بطا  لبفص  سين لبعاد  للبعاد  منه"هينصب لختيورلً 

 ل ظنل  نّنعو قد لعتعدل ه  مو ذلاو إبيه عل  لآلت : 

 ّن لألص  ه  ل ختثنوء لبنصب، للا ماو رّجان قابنعاو،  قاا  لسان موباك: "ألّن  -1

 .4لبنصب لا لألص "

لم "  إّن مث  لبتلكيب لبلوسم قد جوء عل  لألص  ه  قابه صال  هللا علياه لخا -2

 حتلاا  خولااو ل   ُْ ضااد شاااكنو" هقااو  بااه لب اااوب:  ااو رخااا  هللا إ  لألذخاال، 

 .5هقو : إ ّ لألذخل"

ْن ردّ مو ذلاو إبيه، هف  كو   س  ثيون مو  ُْل ل سابك ألنّه قاد  للنو  من لبنهوة من

هيلى ذكل  ّن لسن موبك ه  ذكلل  لبللط لبثون  من شللط لإلتاوب "    كان متللخيوً". 

 سا ثيون  ن لبنصب محتور، لبيس ساللجن، لب لّاه لاال ل ختياور كاان خاياا ه بام  ااكل 

لا ن لبللطين،  قاا : "للبلالط لبثاون      كاان متللخياوً هاإن كاون متللخياوً نهاا: ماو 

ثات  ثد ها  لبهالب ثاوتاو نفا  لبناوب إ  ز ادلً لختيال لبنصاب، لبام  لاتلط خاياا ه ل  

. سينعو ذلب لسن للو  إب  تض يف لبقا  سوبنصب، 6ن لبللطين" صهوسنو شيئوً من لا 

 .7 قا : "ل ض ف إذل كون متللخيوً"
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 ّمو لبكاهيان هقد قوبال سأّن إ ّ ه  لبتلكيب لبلاوسم  ماو جاوءن   ثاد ... إ ّ ز ادلً   

ثاالف عطااف، لب ااّ  لااال لبقااا   قاااد إباا  خااوف سااين لبنهااا ين لباصاال ين للبكاااهيين 

إ ّ ماان م ناا  ل خااتثنوء إباا  لب طااف . لبّعااو كنااو قااد نوقلاانو مااو جااوء عاان  ثااا  خااللج 

لباصل ين لر  نم ه  مو خام. نلى  ن نقصال لبقاا  لناو علا  ماو ذلاب إبياه لبكاهياان 

 بنلى  ثل مو قوبال ه  تاجيه لبتلكيب.

اْن نُلاب إبينعاو لاال لبال ي مان لبكااهيين، لبكاْن    ادل  ّن لبكلاوة  للبفاللء  ّل ن من

لجاب إباا  مااو قوبااه لبفااللء نأااد  نااه  حااوبف مااو نلااب إبيااه  قااا : "لقااد قااو  س ااض سااوب

لبنها ين: إ  ه  لال لبعاي  سعن ب  لبالل؛ كأنّه قو : لبئو  كاان بلناوب علايكم ثأا " 

. ل قا  ه  ماي  آخل: 1ل  لبا ن للعال، هنال صالب ه  لبتفليل، خطأ ه  لب لسي "

ال يخلاف لبلغ  سعن ب  لبالل، لإنّعاو م نا  لاال لآل ا : لقد قو  س ض لبنها ين  إ   ه  

للئال يكلون للنلاس لج لال مثله قا  هللا:  2إال من ظلم ثم بّد  حسنا * لديَّ المرسلون

 ي ل  لباا ن للعاال. لبام  جاد لب لسيا  تهتعا  ماو قاوبال،  3عليكم حجة إال اللين ظلموا

وةم؛ إنّعو ل ختثنوء  ن  حالج ل خام لبااي س اد ألن     جي  قو  لبنوب إ  عاد هللا، للا ق

 .4إ  من م ن  لألخعوء قا  إ ّ"

لمعن ذلب إب  لبقا  سأّن لبالل سع ن   إ ّ   ساا عايادة،  قاا  عناد قاباه ت اوب :  

لللئال يكللون للنللاس عللليكم حجللة إال اللللين ظلمللوا مللنهم ماياا  "إ ّ" لولنااو باايس" .

ل لبعال ة، لمأوزلو: بئو  كان بلنوب عليكم ثأ ، سعاي  لختثنوء، إنّعو لا ماي  لل

 :5لبلا ن للعال، لقو  لألعل 

ــ ن  نْن  عيـبن ل نْلنن  ــِ  لبعكلِّــِف ننْفلنــه  دلللسِن قُانْيصن ورجن  إ ّ كنحن

، ل قااا  لساان هااورب: هاا  سااوب إ  ... لتكااان سع ناا  "للل لب طااف 6لم نااول: لخورجاا ن"

 كقابه:

يــ  بنو رخــــمُ دلن بم  ـــْدرْب   ل رى بنـو دلرلً سأغــدرة لبّلِ

 إ  رمــودلً لومــدلً ده ــــت  عنه لبّل ـــو  خالبــدو ُخْهـمُ 
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 .1 رلد "رمودلً"

لقد تاخ  لألناوري ه  مو ذلب إبيه لبكاهيان ل لرد ثأأنم، لكون دبياُ  لبنقا   

 لمن مو لعتعد علياه لبكاهياان، هقاد ذكاللل  نّاه قاد جاوء ها  لبقالآن لبكال م لكاو  لب الب 

خللج إ ّ إب  م ن  لبالل،  قا  لألناوري: " ّمو لبكاهيان هاوثتأال ساأْن قاوبال: إنّعاو قلناو 

للئال يكلون للنلاس ه  كتوب هللا ت وب  لكو  لب لب، قاو  هللا ت اوب :  ذبك بعأيئه كثيللً 

 ي ل  لبا ن للعال،   ن  للبا ن للعال    كان بنم  عليم حجة إال اللين ظلموا منهم

  ضوً ثأ ، ل د د ذبك مو رلى  سا سكل سن مأولد عن س ض لبقللء  نّه قل :  إب  لبا ن 

فاغسللوا وجلوهكم وأيلديكم لعال مننم، كعو قو  ت اوب : للعال  محففوً   ن  م  لبا ن ل

 ي مااا  لبعللهااام لمااا   2إلللى المرافلللق وامسلللحوا برووسلللكم وأرجلكلللم  إللللى الكعبلللين

وال  ي ما  هللا، لكعاو قاو  ت اوب :  3ملن أنصلاري إللى للالبك اين، لكعاو قاو  ت اوب : 

عثا : "لبااالد إبا  لبااالد  ي ما   مااالبكم، لكقاابنم هاا  لب 4تلأكلوا أمللوالهم إللى أمللوالكم

ف:5إس   "  ي م  لبالد، لكقا  لسن ُمفنّلِ

 شندنخــْت ُغّلةُ لبلالســم هينــم  ه  ُلُجــال إب  لبّلعـو  لبِأ نـودِ 

م : " سِننو ك ه خّالرل إب  ُكّ ِ صن ل ل"  ي م  لبلعو ، لقو  ذل لبله
6 

 ي  7من القو  إال من ظلمال يحب للا الجهر بالسوو  ي م  ك  ص ل ، لقو  ت وب : 

 لمن ُلِلمن    هب   ضوً لبأنل سوبلاء منه، إب  غيل ذبك من لبعالي . 

 ثم قو  لبلوعل: 

 لك ه  خل مفورقُـــــه  خـــال  ب نْعــُل  نسيــك إ ّ لبفلقــدلنِ 

 .8 ي للبفلقدلن، للبلاللد عل  لال ه   ش ورلم كثيلة جدلً 

 لبكاهيان لمعو جوء عندلم: لقد ردّ لباصل ان مو قوبه 

مو لثتج سه لبكاهيان من لبلعوب  عكن تاجينه عل  غيل ماو ذلااال إبياه، هوآل ا   -1

إال اللين ظلموا ...  :عكن  ن تاجاه علا  ل خاتثنوء لبعنقطا ،  قاا  لألنااوري 
                                                             

 .186-185لبصوثا :   1

 52لبعوةدة:   2

 52آ  ععللن:   3

 2لبنلوء:   4

 353: 1مأع  لألمثو    5

ْهِض لبُعاِْرعوِب لبقنللنِلِب، د الن ذي لبّلم :   6 رن  54عأ ل: ينا ل لن

 148لبنلوء:   7

 .30  268: 1لإلنصوف   8



317 

 

"هو ثأ  بنم هيه، ألّن "إ ّ" لولنو لختثنوء منقط ، للبع ن  : بكن لبا ن للعال 

ليكم سغيل ثأ ، لل ختثنوء لبعنقط  كثيل ه  كتاوب هللا ت اوب  لكاو   هتأان ع

 .1لب لب"

إّن مو لثتأال سه معو رلى  سا سكل لسن مأولد عن س اض لبقاّللء قاللءتنم  إبا   -2

لبااا ن للعااال  سع ناا  ماا ،    لااتقيم؛ ألنّااه باايس ماان لبلاالط  ن تكااان إثاادى 

قااللءة ماان قاال  "إباا  لبااا ن لبقااللءتين سع ناا  لألخاالى،  قااا  لألناااوري: "ل ّمااو 

للعال مننم" سوبتحفيف، هإن: صهت لُخلم بكم مو لدعيتعال عل   صلكم مان  ّن 

تكااان سع ناا  ماا  هلاايس بكاام هيااه   ضااوً ثأاا  تااد  علاا   ّن "إ " تكااان سع ناا  

لبااالل؛ ألنّااه باايس ماان لبلاالط  ن تكااان إثاادى لبقااللءتين سع ناا  لألخاالى، لإذل 

م ل ختوف ه  م ونينو كثيللً جدلً، للاال معاو   لعتالتم لال ه  لبقللءلب لجدت

خوف هيه، لإذل ثات لال هيأاز  ن تكان قللءة من قل   إب  لباا ن  ساوبتحفيف 

 .2سع ن  م ، لقللءة ِمْن قل  "إ " سوبتلد د سع ن  بكّن"

إّن لألص  سقوء لألشيوء عل  مو ل  عليه كعو قو  لألصابيان، مو بام تادب ثأا   -3

هااو ثوجاا  لنااو إباا  لبقااا  سحااللج ثاالف ل خااتثنوء عاان م نااول  إباا  لبتغيياال،

لألصل  ثت     ق  لبلاس ها  لبع نا .  قاا   ساا لباقاوء لب كاالي: "إن لألصا  

 ن  نفلد ك  ثلف سع ن ، ل   ق  ثلف سع نيين؛ بعو ها  ذباك مان ل شاتلل  

نَّ منه عن لب لب  قتصل عليه، ل   قوب"  .3لبعلاس، لمو صن

إبيه لبكاهيان سأّن إ ّ سع ن  لباالل هياه ثعا  بلكاو  علا  لأليادلد؛ إّن مو ذلب  -4

ألّن لألصاا  هاا   إ ّ   ن تكااان بعحوبفاا  مااو س اادلو بعااو قالنااو، ل صاا  لبااالل  ن 

تكان ثالف  لاتل  ماو س ادلو ما  ماو قالناو. للألصا  لبا اد عان لأليادلد دلن 

ن قاي  لأليدلد؛ ألّن ثوج  ملأئ  إبيه،  قا  لب كالي: " ّن    ّ  سع ن  لبالل م

ماياب "إ " محوبف  مو س ادلو بعاو قالناو، للباالل تلاتل  ماو س ادلو سعاو قالناو، 

، للاا ماو عاّال عناه  ساا ثياون سوبعاو ناا ، 4لاال ثقيقا  لبتضاود، للألصا  عدماه"

 قا : "لقوبت هلق : "  " سع ن  لبالل للبتقد ل ل  من للم للال بيس سل ء، 
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بع نااا  لباااالل ماو نااا  كثيااالة، إذ لباااالل بإلدخاااو ، لإ  ألن م نااا  "إ ّ" مااااو ن 

 .1بإلخللج، هو  عكن لقاب  ثدلعو ماق  لآلخل"

لس ااد لااال لب االض  االى لباوثااي  ن  أخااا سوختيااور نصااب ل خاام س ااد "إ ّ" هاا  

 لبتللكيب لبلوسق ، لب لّه  د د مو ذلب إبيه سوآلت :

ألن لألصا  عاد  لبفصا  طا  لبفص  سين لبعاد  للبعاد  منه  لجن لبنصاب؛  -1

  ماان سااين لبتالساا ، سهكاام لبااتوز  سيننعااو بتاجيااه لبهلكاا  لإلعللسياا  علاا  لبتااوس

  ماو كاونلبعتااب، هوبقوعدة لبنها   تليل عل   ّن    كان هص  سين لبتاوس ين إ 

بغاالض ل عتااللض بنكتاا  سوغياا ، ل   ظناال لااال ل عتااللض هاا  لبتللكيااب 

 لبلوسق .

بياه ألشيوء عل  مو لي ت به  ل  لألمل، للال مو تاجاه إإّن لألص   ن تهع  ل -2

 لبتللكيب لبلوسق ، هوألص  ه  ل ختثنوء لبنصب، كعو  قا  لبنهوة.

مو ذلب إبيه لبقوةلان سوباد   عكن ردّل سعو جوء ها  ل خاتثنوء لبعاجاب هقاد لرد  -3

سوبله   2فشربوا منه إال قليالً ه  س ض لبقللءلب لبقلآني  ه  نها قابه ت وب  

 قلي و  لجوء ه  قابه صل  هللا عليه لخلم:  مان كاون  ادمن ساوهلل للبياا  لآلخال 

،  ل مال ضو  ، لقاباه   ضاوً:  هتفلقاال كلّنام 3 ه ليه لبأع  ، إ  لمل ةو  ل ملوهلو

لبلها  ما   ّن ثقاه لبنصاب علا  ل خاتثنوء لجاساوً. لب اّ  لباوثاي  4 إ  قتودةُ... 

سعو جوء عند لألختوذ عاوب ثلن، هقاد لّخا  ثد ثاه عان  لتند بتقا   لال لبل ي 

تاجيااه تلكيااب ل خااتثنوء لبعاجااب هاا  ثااوبت  لبنصااب للبلهاا ، لرهااض هكاالة 

لبتأل   للبتقد ل لبت  صوثات تاجيه لبله  عند قا  من لبنهوة، هأ   مان ذباك 

منطلقااوً  ااالز هيااه  ثاال لبلنأااوب لبفصااه  هاا  لبتاجيااه،  قااا : "لردب  مثلاا  

  هيناو لبعلاتثن  غيال منصااب، ما   ّن لبكاو  تاو  ماجاب، لمنناو ملعاع  لقا

ه  قللءة كلع  "قليا " ساوبله . لمنناو:  فشربوا منه إال قليل منهمقابه ت وب  

، لمننااو قابااه عليااه لبلااو : "ماان كااون  اادمن سااوهلل للبيااا   تغياال لبعناا   إ  سااوبو

اباه   ضاوً:  هتفلقاال لآلخل ه ليه لبأع  ، إ  لمل ة،  ل ملوهل،  ل مل ض". لق

 كلنم إ  قتودة... .
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 ً اجاب؛  غيال ملقد كنلّف لبنهوة  نفلنم عنوء لبتأل   للبتقد ل؛ بيأ لال لبكو  توّماو

ها   عو قاوبالهيصلال من لال إب  جالز لباد ، لإب   ّن لألمثل  ملو لة بلقوعدة عندلم. هع

نلله مكم بنهللر، فمللن شللر  إّن للا مبتللليلااا:  –علاا  بلااون طااوباب  –لآل اا : إّن نصاانو 

نا  ل  مهع ن : "شلسال مناه" : بام  كاناال  فشربوا منه إال قليل منهم ...فليس مني

 من  نصوري. هن  ه  تأل   كو  منف  ه  تقد للم. 

لقوبال: ه  لبعثو  لبثون  ل شاوله:  ّن "تنغنيّل" م نولو بام  اام علا  ثوباه. هاوبكو   

  شاك  ن عليال تأل وب  خلى باقي  لألمثل  لبالردة. ل تضعن نفيوً ه  لبع ن .. كعو 

 كومنم ملدلد، لتأل لنم س يد، بلااين:

لا  ع لبنعو:  ّن ك َّ كو  مثات  سد به مان نقايض غيال مثاات، ل لاتهي  لبهكام 

كلم. شاا ء سوإلثاااوب دلن  ن  تصااار لب قاا  بااه ياادلً منفيااوً؛ هع ناا  "خااكت لبفتاا " باام  اات

م. لم ناا  "نااو  لبلجاا " باام  تاايقظ. لم ناا  "تاايقظ": باايس سنااوة لم ناا  باام  ااتكلم: خااكت،

د لم ن  "تهل  لبطف ": بم  لكن، لم ن  "خكن": بم  تهل ... لم ن  شالب: بام  فقا

سااوب  لبعااوء ل ظعااأ. لم ناا  هقااد لبعااوء: مااو شاالب... للكااال، هلااا  خااانو ساال  نم، لهتهنااو

  قصااار علاا  "لبتعااو  ماالبتأل اا  علاا  لااال لباانعط باام  ااام هاا  لبكااو  لب لساا   خاالاب م

  .لإل أوب" دلن  ن  صلن بلناب لبثون   للا: لبتو  غيل لبعاجب  للال غيل مقاا

غيال   ن لآل ا  للبعثاو  لغيللعاو معاو لقا  هياه لبعلاتثن  –لثونينعو: للا لأللام 

  إنّعااو لرد صااهيهوً مطوسقااوً بلغاا  س ااض لبقاوةاا –منصاااب هاا  لبكااو  لبتااو  لبعاجااب 

متعاوثلين  لبكاو  "لبتّاو  لبعاجاب، للبتاو  غيال لبعاجاب" –خليق ً  –  لب لسي ، لبت  تأ 

ّماو منه، لإ ه  لبهكم، ل أاز هينعو: إمو لبنصب عل  ل ختثنوء، لإّمو لباد  من لبعلتثن 

 تنو.لبله  عل  ل ستدلء، ... هو م ن  بلتأل   سقصد إخضوب بغ  قايل  بلغ  نظيل

 ياوً، لللجانو لبفللر منه جند لختطوعتنو، هاإن لإذل كون لبتأل   عل  لال لبنعط م 

لبلغا  لبضاورس  ها  لبفصاوث ، لبلاوة   ساين  –عند لبضااط  –لألنلب بنو لبيا   ن نتحيل 

لبلغااوب لبعت ااددة؛ بنقتصاال علينااو هاا  لخاات عوبنو تااوركين غيللااو ماان لبلغااوب للبلنأااوب 

دد لبلنأوب للبلغوب سغيال ثوجا  لبقليل ، تاثيدلً بلتفولم، لهللرلً من لبالال  لبنوشئ  من ت 

موّخ ، ه لينو  ن ن لف تلك لبلغوب ه  منوخاوتنو، ل لت ين سناو لبعتحصصاان علا  هنام 

مااو  شاالنو بنااال  –لبنصااص لبااالردة سنااو، دلن مهوكوتناو هاا  لبضاااط،  ل لبقيااوب عليناو 

 .1عل  لبلغم من  نّنو صهيه   أاز مهوكوتنو" –كثيللً 
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 والعشرونالمسألة السادسة 

 الخالف في تقديم المستثنى على صفة المستثنى منه

 

 قااا  لبلياا : "لإذل كااون لبعلااتثن  س ااد لبعلااتثن  منااه، قااا  صاافته، نهااا: مااو  

  ّن لبعادجوءن  رج و إ  ععللو خيلو من ز د، ه ند خياا ه: إتاوعه  لب  من لبنصب، أل

وزن  علا  ل خاتثنوء، للبعا منه للا لبعاصاف متقد . لُثك   ّن خياا ه  حتور لبنصب

علياه   حتور ذباك علا  لإلسادل  نظاللً إبا   ّن لبصاف  كأا ء لبعاصااف، هكأنّاه بام  تقاد 

ه س اد جعي  لبعلتثن  منه، ل  ضوً هإّن لإلسدل  مان شا ء عوما  ل خاتغنوء عناه، للصاف

 .99: 2ذبك عوم  ل عتدلد سه، لل عتدلد سوبل ء س د ل ختغنوء عنه س يــد". 

ل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ثا  تقد م لبعلتثن  عل  صف  لبعلتثن  منه، ذك 

ياا ه هت ددب لآلرلء ه  تاجيه لبتلكيب سين لباد ،  ل لبنصب علا  ل خاتثنوء هاالب خا

ي  إباا  لباااد   ل لبنصااب علاا  ل خااتثنوء سينعااو نلااب إباا  لبعااوزن  لباااد . لإبيااك تفصاا

 لبعلأب :

يب "مو جوءن  رج  إ  ععلل خيل من ز د، لمو ذلب خياا ه إب  تاجيه لبتللك 

بقاا  لملرب سأثدل إ  ععلل خيلل مان ز اد، لماو مالرب سأثادل إ  ز اد خيالو مناه". إبا  

 ملة سوباد ، لملة سوبنصب عل  ل ختثنوء لملة عل  ل ستدلء.

 قااا : "هااإن قلاات: مااو  تااون   ثاادو إ   سااا  خياال ماان ز ااد، لمااو ماالرب سأثاادل إ   

ماان ز ااد لمااو ماالرب سأثاادل إ  ععاالل لخياالل ماان ز ااد، كااون لبلهاا  للبأاال ععاالل خياال 

بعأللر، جوة  ن، لثلن لباد  ألنّك قد شغلت لبلله  للبأور، ثم  سدبته من لبعلهاب لل

 ثم لصفتن سنْ د ذبك.

 ....... 

لقااد قااو  س ضاانم: مااو ماالرب سأثااد لإ  ز اادلً خياالل منااه، لكااابك ماان باا  إ  ز اادلً  

مال له   نفلانم شا ءو مان صافته إ  صد قوً، لموب    ثدو إ  ز دلً صد م؛ كللال  ن  قدِّ

 ً  .1نصاوً، كعو كللال  ن  قدَّ  قا  ل خم إ  نصاو

ل قا  ه  ماي  آخل ماجنوً مو س د إ  علا  لبعاتاد : "لاال ماو  كاان ماتاد  س اد  

 خيال ز ادو  إ ّ لذبك قابك: ماو مالرب سأثادل إ  ز ادو خيال مناه، كأنّاك قلات: مالرب سقاا 

 مننم، إ ّ  نَّك  دخلت إ  بتأ   ز دلً خيللً من جعي  من ملرب سه.
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لبا قو : ملرب سنوب ز د خيل مننم، بأوز  ن  كان قاد ماّل سناوب آخال ن للام  

خيل من ز د، هإنّعو قو : مو ملرب سأثدل إ  ز د خيل منه بيحال  نّه بنم  عاّل سأثاد  فضا  

 .1ز دلً"

مد دلً مو ذلب إبيه خياا ه ه  لختيور لباد : "لكون خياا ه  حتور: ل قا  لبعالد  

 ، للبن اتمو ملرب سأثادل إ  ز ادل خيال مناك؛ ألّن لبااد  إنّعاو لاا مان ل خام   مان ن تاه

 .للبقيوب عندي قا  خياا ه؛ ألن لبكو  إنعو  للد بع نول… هضل   أاز ثاهنو. 

ادلن م وً، بم  اي و عل   ن  لقط للبع ن  لبصهين  ن لباد  للبعاد  منه ماج 

. لقاد ذكال لسان 2 ثدلعو إ  ه  سد  لبغلط، هاإن لبعااد  مناه سعن با  ماو بايس ها  لبكاو "

للا  3موبك  ن لبعالد  لجن لبنصب،  قا : "هيكان نصاه رلجهوً، للا لختيور لبعالد"

 محوبف بعو جوء ه  لبعقتضب، ثين   ّد ر ي خياا ه ه  لختيور لباد .

ذكل لألعلم ثأ  لبقاا  سوبااد ، للاا  ن لبعااد  مناه للاا ل خام لألل  لقاد لقد  

تقد ، للبن ت هضل  ه  لبكو ،  اأت  س اد تعاو  لإلخااور،  قاا : "لثأتاه  ن لبعااد  مناه 

إنّعو لا ل خم لألل  لقد تقدَّ ، للبن ت هضل  ها  لبكاو   اأت  س اد تعاو  ل خام للإلخااور 

مااالب … ل تقااد  لبعلااتثن  علاا  صااف  لبعلااتثن  منااه . ل قااا  لساان   اايش: "إذ4عنااه"

خياا ه للا لختيور  س  لب اوب لبعالد  ن تادبه معو قاله؛ ألّن ل عتاور ستقد م لبعاد  منه 

 . 5للا ل خم ل  تكتلث بلصف ؛ ألنّنو هضل "

لقد نلب لسن عصافار لبقاا  سوبااد  إبا   اانس،  قاا : "ل جاوز  اانس لغيالل  

 .6لباد "

لسن عقي  بتقد م لباد  عل  لبصف ،  ّن لبفص  سين لبن ت للبعن اب  خن  ل  ل   

منه سين لباد  للبعاد  منه،  قاا : "للجاه تالجين لإلتااوب  ن لبصاف  هضال  هاو لعتادلد 

سوبتقد  علينو، للجه خوهه  ن ثكم لباد  إذل لجتعا  ما  لبصاف   ن تكاان لبصاف  مقدما  

ااين كوبن ات، هوبفصا  ساه ساين لبن ات للبعن ااب عل  لباد ، ل  ورض لاال ساأن لبااد  م

 .7 خن  من لبفص  سو ختثنوء لسيننعو    لاه لبن ت"
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 ّمو لبعوزن  هقد لختلف ه  لبنق  عنه، هعننم من  لى  نّه جّاز لباد ، لمننم مان  

ذكاال سأنّااه جااّاز لبنصااب علاا  ل خااتثنوء، لمااننم ماان ر ى  نّااه  اجااب لبنصااب علاا  

 ل ختثنوء.

لجاب بلعصودر لبعتقدم  ها  لبدرلخا  لبنها ا  لجادنو لبعاوزن   الى  نّاه لس د لب 

 أياا  لبنصااب لختيااورلً،  قااا : "لكااون لبعااوزن   حتااور لبنصااب، ل قااا : إذل  ساادبت ماان 

 1لبل ء هقد لّطلثته من بفظ ، لإن كون ه  لبع ن  ماجادلً، هكيف  ن ت مو قد خقط:"

 .2ل قا  لألعلم: "للختور لبعوزن  ل ختثنوء" 

. 3ل قا  لسن   يش: " ن تنصاه عل  ل ختثنوء للا لختيور  س  عثعون لبعوزن " 

لقاد هّصاا   سااا ثيااون ر  اه قااوةوً: "لعاان لبعااوزن  لختياور لبنصااب لعنااه لختيااور لباااد ، 

لنمو عليه من لسن عصفار، لمان صاوثب لبننو ا  قاو  هيناو  لعنه لجاب لبنصب، للا لن

 .4قو   سا عثعون:  أب لبنصب"

سينعو  لى لسان عقيا   ن لبعلانار لبنصاب علا  لجناين: لباجاه لألل  لبأاالز،  

للبثون  لباجاب: "للبعلنار عن لبعوزن  تأا   لباجنين: للختياور لبنصاب كعاو ذكال 

لبعصاانف، لكااال لساان عصاافار هاا  س ااض تصااونيفه، لذكاال عنااه هاا  س ضاانو  ن  اجااب 

   س  ثيون للسان عقيا   عكان . من نص5لبنصب، لكال ذكل لسن لبحاوز عنه ه  لبننو  "

  ن نحلج سوآلت :

 نلى نق  كّ ل مننعو عن لسن عصفار محتلفوً. -1

زن  لنفلد لسن عقي  ساجن  لبنصب، لب ّ  لال  حاوبف ماو نقلاه لبنهاوة عان لبعاو -2

 لسحوص  لبلي  ل سا ثيون.

لب لنو ن اد إب  مو قوبه لسن عصفار من كتاه بنلى دق  لبنق  عنه،  قا : "هإن 

عل  صف  لبعلتثن  منه هو  أاز هيه إ  لبنصب عل  ل ختثنوء للا مالب تقدّ  

 .6لبعوزن "

  ُْظنل لبند سايا  ر ي لسن عصفار للا لبقا  سوبنصب. 
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س د تدقيم صه  نلا  ر ي لبعوزن ، ناكل  نّه قد لثتج بعاو ذلاب إبياه، هقاد ر ى  

  إبا  ن تااه،  قااا  لألعلاام:  ناه لبعاااد  منااه ها  تقااد ل لبعلغاا ، هلااا قادّرل ملغاا  هااو ثوجاا

"للختور لبعوزن  ل ختثنوء، لثأته  ن لبعاد  مناه ها  تقاد ل لبعلغا ، هاإذل قادّر لبعاتكلم 

ُمْلغً  هعو ثوجته إب  ن ته هاجب ساكل لبعتكلم ن ت لبعلتثن  منه س د  ن  بغ  لبعن ااب 

. 1ت لباي بم  لغاه"لقدرل مهالهوً خوقطوً  ن  نصب مو س د إ  ألنّه لختثنوء مقد  قا  لبن 

ل قا  لسن   يش: " ن تنصاه عل  ل ختثنوء للا لختيور  س  عثعون لبعوزن ، لذباك  ن 

لبصف  للبعاصاف كوبل ء لبالثد لإذل كوناو كوبلا ء لبالثاد كاون تقد عاه علا  لبصاف  

سعن ب  تقد عه عل  لبعاصاف هكعو  ل   لبنصب ستقد عه عل  لبعلتثن  منه كابك   ل   

 .2قد عه عل  لبصف "لبنصب ست

لقااد ياا ّف لساان عصاافار مااو ذلااب إبيااه لبعااوزن  زلععااوً  ن لبنصااب  ااددي إباا   

لبفص  سين لبصف  للبعاصاف للا مو    أاز إ  يللرة،  قا : "للبنصب  ي ف 

ألنّاااه  لااا   هياااه لبفصااا  ساااين لبصاااف  للبعاصااااف سو خاااتثنوء، للبفصااا  ساااين لبصاااف  

 :3قابه للبعاصاف    أاز إ  ه  يللرة نها

ى جل ّـوً  ُ ينُنو ْيطو ل نْرخنلنتْ   رخـا  إب   ُْخـلن   ّمــلب من لبكتّـوِن خن

 .4هفص  سين رخا  لصفته سقابه: إب   خلى"

زلن لبفصااا  ساااين لبعلاااتثن  منااااه    اااّاِ سقااا   ن نلااايل إبااا   ّن لألصاااابيين    ُأن

لبعلتثن  للبعلتثن  منه، للبعلتثن ،  قا  جعو  لبد ن لإلخناي: "   أاز لبفص  سين 

ثت  با خكت خكاتوً زلةدلً عل  لب ودة،  ل تكلّم سكو   جناا  ععاو لاا هياه ثام لخاتثن  بام 

. لبكن لإلخاناي عناد لبتطايام علا  لبعلاأب  لبفقنيا   جاوز لبفصا   قاا : "هعان 5 صن"

ثنوء عنادنو إ  موة ً، هإنّه  صن ل خت –لختغفل هللا  –هللب لبعلأب  مو إذل قو : علّ   بف 

. لب اّ  لإلخاناي  نتها  ها  ذباك 6خوهوً ألسا  ثنيفا ، دبيلناو  نّاه هصا   لايل هلام  ادثل"

مللسين لألل  محوبف بعو لا عند لبنهوة، للآلخل مطوسم بعو علينول عندلم من جالز 

لبفص  عند طوةفنم مننم، سدبي  تاجيه ل خم س د إ  نصاوً عل  ل ختثنوء للاا ماو ذلاب 

 ن .إبيه لبعوز
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لمتوس   بنال لبعلأب  نلى  ن ناكل مو جوء عند لبع وصل ن بن لف ر  نام هيناو.  

هقد  هلد بنو لبدكتار كولم إسللليم ماهثوً ه  كتوسه عن ل ختثنوء ههلد هينو آرلء لبنهوة، 

لر ى  ّن لبعلأب  ه  مأعلنو تنادرج تهات تقاد م لبعلاتثن ، ثام خالج س اد علياه آرلء 

تقليم لال لبتقد م إب  ثوث   قلاو ،  قاا : "للبقضاو و لبتا  جاوءب ها  لبنهوة لبقدموء إب  

ل ختثنوء لا  لبفصا  ساين لبعلاتثن  مناه لصافته سوبعلاتثن ، للاال لبعلاأب  تقتالب مان 

قضي  تقد م لبعلتثن ، لذبك ساقااب صاف  لبعلاتثن  مناه س اد لبعلاتثن ... لنحلاد معاو 

لب: لألل  للا مالب خياا ه للبعالد ل كثل تقد  ه  لال لبعلأب  إب   ّن هينو ثوث  مال

لبنها ين  ن  كان س د  إ   سد ً، للبثون  للاا ماالب خاياا ه لس اض لبنهاا ين لبلها  

 .1عل  ل ستدلء للبثوبي للا مالب لبعوزن  لس ض لبنها ين لبنصب عل  ل ختثنوء"

 ين.ل ظنل من كو  لبدكتار كولم  نّه بّحد مو جوء عند لبنهوة لبعتقدم 

للباااي  ظناال بلاوثااي للخااتنودلً إباا  مااو جااوء عنااد لبنهااا ين، ناالى  ّن لباااجنين  

 تلول ون   ملجن ألثد مننعو عل  لآلخل،  قا  لسن موبك: "لعندي  ّن لبنصب للباد  

هوً هتكوهإ" ّجِ عند ذبك متلول ون، ألّن بكّ ِ مننعو ُملن
2. 

نفاس لبعاتكلم جل اوً علا  هضوً عن ذبك  عكن  ن  كان بناال لبتقاد م غالضو ها   

عودة لب لب ه  تقد م مو تُْ نن  سه  قا  خياا ه: "كأنّنم إنعو  قادّمان لبااي سيوناه  لامه بنام 

. ل قاا   ساا ثياون: "ألّن لب الب 3للم سايونه  نْعنن ، لإن كونو جعي وً  نّعاوننم ل  نياوننم"

 .4عودتنو تقد م لأللم عندلو للبع تن  سه"

 

 

 

 والعشرونالمسألة السابعة 

 الخالف في غيــر

 

 قا  لبلي : "قو  لبفاللء:  أااز  ن  ُانا  "غيال" ها  ل خاتثنوء مطلقاوً، خاالء  

 ييفت إب  م لب  ل مان  بكانه سع نا  لبهالف،   نا  "إ ّ" لمن اه لباصال ان، ألّن 
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ذباك هياه عااورض غيال  ز  هااو لعتااور سااه، ل ماو إذل  ياايف إبا  " ن" هااو خاوف هاا  

 :1عل  لبفتن كعو ه  قابهجالز سنوةه 

عوُمـ و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقـو ِ  و غنْيلن  ْن نطقت  ثن  بم  عن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

 :2كعو  أ ء ه  سوب لإليوه ، ل أاز  ن  كان نها قابه

ـوءُ  ى لبننأن ـان  غيـلن  نّـ  قنْد  خت يُن عل  لبنـــ  ـّم إذل ِخـْفُت سوبثـن

مثلل ملا من لال لباوب،  ي مانياوً علا  لبفاتن، إلياوهته إبا  " ّن". كعاو ها  قاباه ت اوب  

 .127: 2ل أاز  ن  كان منصاسوً بكانه لختثنوًء منقط وً".   3أنكم تنطقون

 تنول  لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبفللء للبنهوة ثا  سنوء  غيل  هاوبفللء  

 ييفت إب  م لب،  ل مان ، سينعو  جوز لبنهوة سنوءلاو  أي  سنوءلو عل  ك  لجه خالًء 

 إذل  ييفت إب  مان . لإبيك تفصي  لال لبحوف:

ذلب لباصل ان إب   نّه  أاز سنوء  غيل  إذل  ييفت إب  غيل ماتعكن  مانا  ،  

 قا  لألناوري: "لذلب لباصل ان إب   نّنو  أاز سنورلو إذل  ييفت إبا  غيال ماتعكن، 

. لب ااّ  بنااال لبقااا  عنااد لباصاال ين  صااا ً عنااد 4ياايفت إباا  مااتعكن"سحااوف مااو إذل  

خياا ه نقله عن شيحه لبحلي ،  قا : "لزععال  ّن نوخوً مان لب الب  نصااان لاال لبااي 

ه  ماي  لبله ، هقو  لبحلي  رثعه هللا: لال كنصب س ضنم  امئا ها  كا  مايااب، 

 .5هكابك غيل إن نطقت"

 ين: "إذل  يايفت "غيال" إبا  ماتعكن بام  أا  ل قا  لب كالي عان ر ي لباصال 

، ل قاا  لسان عقياـ : "ل  6سنورلو، لإذل  ييفت إب  غيل متعكن جوز سنورلو لإعللسناو"

ل قاا  لباادمومين : "ل   أاااز هتهناو  ي هااتن غياال  7 أااز هتهنااو مطلقاوً  ي هااتن غياال"

 .8مطلقوً  ي خالء  ييفت إب  م لف  ل مان "
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لااال إبياه،  ّن لإلياوه  إبا  غيال لبعاتعكن تأاّاز ها  لقد رّجان لباصال ان ماو ذ 

هناا  علا   1وهلم ملن فلزع يومئلل آمنلونلبعضوف لبانوء للختدبال علياه سقاباه ت اوب  

 :2قللءة نوه  ل س  ج فل سوإليوه  للبفته ، لكابك ه  قا  لبلوعل

خنو ده رن ئِـال شنْيئــوً تُلن وء لبلَّ   ـــهْ ةِلُ كنينْامن ، لن ن ردْدننـو ِبلنْ ثـن  ى نرن  ُخـا ن

 قا  لألناوري: "ل مو لباصل ان هوثتأال ساأن قاوبال: إنّعاو قلناو إنّاه  أااز سنورلاو  

إذل  ياايفت إباا  غياال مااتعكن، ل   أاااز سنورلااو إذل  ياايفت إباا  مااتعكن، لذبااك ألن 

ملن فلزع يومئلل للام لإليوه  إب  غيل لبعتعكن تأّاز ه  لبعضوف لبانوء، قاو  ت اوب  

هان    ا   ه  قللءة من قل  سوإليوه  للبفاتن؛ للا  قاللءة ناوه  ل سا  ج فال؛  آمنون

 ألنّه  ييف إب  "إذ" للا لخم غيل متعكن، لقو  لبلوعل:

خنوةِ  ده رن ئِـا شنْيئــوً تُلن ُخـاِ ، لن   ــهْ لُـكنينْامن وِء لبلَّ دنْدننـو ِبلنْ ثـن ى ن  ن رن  رن

ل  سنوء  غيل  إذل  يايفت إبا  م الب، لقد سنيّن لب كالي ثأج لباصل ين ه  ت 

،  قاا :  ل مو عاّال عناه لبنهاوة ساوبعتعكن لر  نام ها  لبقاا  سانوةاه إذل  يايف إبا  مانا 

 ه:"لبم  أ  لبانوء هدّ  عل  إسطو  لبت لي  سوإليوه  ل تأ د لال من ثوث   لج

  ثدلعو:  ن "غيللً"   تت لف سوإليوه ، س  تاق  نكلة، للبنكللب م لسوب.

 الب تجب   ّ للبثون :  ّن "غيللً"   م ن  بنو إ ّ سوإليوه ، هلا كونت لإليوه  عل  با

 ه  ماي .

 و ياوه  علّاللبثوبي:  نو لجدنو من لبعانيوب مو   الب إذل  يايفت للاال  اد ه علا   ّن لإل

  زم  بلانوء، هكيف تكان عل  لبانوء:.

عكن؛ ألّن لبعضوف  كتل  كثيللً ل   ل   عل  مو ذكلنول إذل  ييفت إب  غيل مت 

من  ثكو  لبعضوف إبيه، للبعانم لناو مانا ، للبعضاوف إبياه كوبلا ء لبالثاد، هأاوز  ن 

سفتن لبعيم لقاباه ت اوب :  وهم من فزع يومئل ت دى لبانوء إبيه، لمن ذبك قابه ت وب : 

مللن خللزي يومئللل3  لقابااهإنّلله لحللق مثللل مللا أنّكللم تنطقللون4  لكاا  ذبااك  أاااز هيااه

 .5لإلعللب، للبانوء هيه جوة . ل مو إيوهته إب  لبعتعكن هليس هيه مو  هلن لبانوء"
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 ّمو لبكاهيان لعل  ر خنم لبفللء كونال  للن جاالز سناوء غيال  يايفت بع الب  

 متعكن  ل مان .

 قااا  لبفااللء: "لس ااض سناا   خاااد لقضااوع  إذل كوناات  غياال  هاا  م نااا   إ    

 .  ثاد غيالن   لبكو  قالنو  ل بم  تم، هيقاباان: ماو جاوءن  غيالن ، لماو  تاون نصاالو، تنمّ 

 قو : ل نلدن  لبعفّض :

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقــو ِ  و غنْيلن  نْ   ثن  تنفنتْ  لن بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

 هنال نصب لبه ه   للبكو  نوقد، لقو  لآلخل:

   عيبن هينــو غنْيلن ُشْنلـ  عنْينِنـو  عيانُنوكال  ِعتـوُق لبطيِل ُشْنـو 

 .1هنال نصب للبكو  توّ  قاله"

لذكل لألناوري لال لبل ي عن لبكاهيين إ   نّه بم  لل إب  لبفللء لنقله عان سنا   

 خد لقضوع ،  قا : "ذلب لبكاهيان إب   ّن "غيال"  أااز سنورلاو علا  لبفاتن ها  كا  

 ييفت إب  متعكن  ل غيل متعكن، لذبك نها: قاابنم ماو  ماي   هلن هيه "إ ّ" خالء

نف ن  غنْيلن قيو  ز د، لمو نف ن  غنْيلن  ن قو ن ز د"
2. 

. 3ل قا  لب كالي ماج لً ر ي لبكاهيين: "لقو  لبكاهياان  أااز سنورلاو مطلقاوً" 

لذكل لسن موبك لبل ي لبلاوسم منلااسوً بلفاللء،  قاا : "ل جاوز لبفاللء سناوء "غيال" علا  

لبفتن عند تفل غ لب وم ، خالء كون لبعضوف إبياه م لساوً  ل مانياوً، هيقاو  علا  ر  اه: ماو 

جوء غيلن ز د لمو جوء   ثد غيلن بُ  لبم  اكل ه  ل ثتأوج بابك من كو  لب لب غيل 

 .4مضوف إب  مان "

 لقد لثتج لبفللء للبكاهيان بعو ذلاال إبيه سوبقيوب ثعوً عل   ّن غيال سع نا  إ ّ  

 ي  نّنااو قوماات مقومنااو، هوألخااعوء ثااين تهاا  مهاا  لبهااللف تاناا  مثلنااو، إيااوه  إباا  

لثتأوجنم سوبلعوب كعو جوء عن قاوة  لب لب  قيس لقضوع   لمو جوء عند لبلوعل ه  

 قابه:

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقــو ِ  و غنْيلن  نْ   ثن  تنفنتْ  لن بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

ي: " مو لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: إنّعاو جازناو سنوءلاو علا  لبفاتن  قا  لألناور 

إذل  ييفت إب  لخم متعكن  ل غيل متعكن لذبك ألّن "غيل" لولنو قومت مقو  "إ ّ" لإ  
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ثاالف لخااتثنوء، للألخااعوء إذل قوماات مقااو  لبهااللف لجااب  ن تاناا ، للااال    حتلااف 

مو نف ن  غيل قيومك  ل غيل متعكن كعو  سوختوف مو  ضوف إبيه من لخم متعكن كقابك:

 قو :

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقـو ِ  ثن
و غنْيلن  نْ   1  تنفنتْ  لن بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

ل قا  لب كالي ه  دبي  لبقيوب م  رسطه سوبلعوب: " ّمو لبكاهيان هاوثتأال ساأن  

ماناا ، هااإذل لقاا  ل خاام ماقاا  "غيااللً" لنااو لق اات ماقاا  "إ " ل "إ " ثاالف للبهاالف 

لبعان  لجب  ن  انا  هكياف إذل لقا  ماقا  لبهالف:    تالى  ن لبعناودى لبعفالد مانا  

 باقاعه ماق  لبعضعل  ل لبحطوب، لقد شند بصه  ذبك قا  لبلوعل:

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقــو ِ  و غنْيلن  نْ   ثن  تنفنتْ  لن بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

 . 2للء، ل  خاب به إ  مو ذكلنو"هفتن لب

لقا  لبلدّ عل  مو ذلب إبيه لبكاهيان نلى  ن ناكل  ّن عددلً من لبنهوة قد  خالل 

سنال لبل ي مننم: لسن موبك للسن للو  للسن عقي  هنم  أيا لن سناوء  غيال  إذل  يايفت 

با  مانا  إب  مان  صلن مه  إ ّ  ل بم  صلن،  قا  لسان موباك: "سا  إذل  يايفت غيال إ

جوز سنورلو، صلن ماي نو إل   ل بم  صلن، بكن سنوءلو إذل  ييفت إبا  مانا  لصالن 

مايا نو إل   قاااى مان سنوةنااو إذل  يايفت إباا  مانا  لباام  صالن ماياا نو إل ، هعثااو  

 لألل  قا  لبلوعل:

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقــو ِ  و غنْيلن  نْ   ثن  تنفنتْ  لن بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

 لمثو  لبثون  قا  لبلوعل:

 

ْيُللُ"  لُ بُْا سِقنْيــِس ثينن  نأْسنــ  غنْيـــلُ   3تلفــه سنْهــللً مفيضــوً خن

 ل قا  لسن للو : "ل أاز سنورلو عل  لبفتن إذل  ييفت إب  مان  كقابه: 

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقــو ِ  و   ثن  فنتْ لنتن  غنْيلن  نْ بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

 لقابه: 

ْيُللُ  ْينن  نأْسنــ  غنْيــ  "تنْلفــِه سْهــللً ُمِفيضــوً خن  ـُللُ بُْا سِقنْيــِس ثن
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لذبك ه  لألل   قاى، ألنّه لنّضامن هياه إبا  لإلسناو  للإلياوه  بعانا  تضاعن غيال م نا  

 .1إ ّ"

دّ مو قوبه لبكاهيان سوآلت :   ل عكن رن

عل   إ ّ  لم لا   ّن لبنهوة مأع ان عل  لخاعي  "غيال"، ثع  لبكاهيان غيل  -1

هنا عل  مو  ظنل قيوب غيل ملتقيم، هضوً عن  ّن "إ ّ" ثلف م نا ، لغيال 

ُثِع ن علينو مان ساوب لبالسط ها  لبع نا  ثياي إّن "غيال" لماو س ادلو  عاثون إ  

قاا  لمو س دلو ثت   تهقم م ن  لإلخللج ه  لبعلاتثن ، لبايس ها  لبهلهيا ،  

خياا ه: "لعلم  ن غيللً  سادلً خااى لبعضاوف إبياه، لبكناه هياه م نا  إ  هيأالي 

ل خم لباي س د إ ّ، للا ل خم لباي  كان دلخوً هيعو  حلج منه غيلل لخورجوً 

 .2معو  دخ  هيه غيلل"

لر ى لباصل ان هلود لال لبقا  عند لبكاهيين لثأتنم ه  ذبك؛  نّه با جوز ماو 

ز د مث ن ععلل" هيان  عل  لبفتن بقيومه مقو  لبكوف، للا خوف مو  جع   قابان بقي  "

عليه لبنهوة،  قا  لألناوري: " ّمو قابنم: "إنّناو ها  م نا  إ  هيناغا   ن تانا " قلناو: لاال 

هوخد، لذبك ألنّه با جوز  ن   قو  ذبك بأوز  ن  قو : "ز د مث  ععلل" هيان  مث ن علا  

ف، ألن قاباك: "ز اد مثا  ععالل" ها  م نا  "ز اد ك عالل" لبعاو لبفتن بقيومه مقو  لبكاو

. هضاوً عان ذباك     نا  3لق  لإلجعوب عل  خاوف ذباك دّ  علا  هلاود ماو لدعيتعاال"

لقاب ل خم ماق  لبهلف  ن  اجب به لباناوء، ههاين نقاا   خااب س اض لبعاو ، هكلعا  

  لب كاالي: "إن لقااب  س ض  م لس ، لثين نض  مو  دّ  عل  م نول  كان مانيوً،  قاا

ل خم ماي  لبهلف    اجب لباناوء،    تالى  ن قاباك  خااب س اض لبعاو . م الب، 

لبا قلت:  خاب من لبعو  صّن لبع ن  لقد لي ت س ض مايا   ِماْن ، لتقاا : ز اد 

 .4مث  ععلل هتله  م  جالز  ن  كان ماي  لبكوف

 عل  إ  قاا و عاورض   ذلب س ض لبنهوة  ّن مو قوبه لبفللء سانوء  غيل  ثعوً  -2

  تد سه،  قا  لسن موباك: "لكاون ثوملاه علا  لب عاا  ج ا  خااب لباناوء تضاّعن 

 ً ل قا  لسن عقي  مد دلً لسن  5غيل م ن  إ ّ، لذبك عورض هو  أ   لثدل خااو

 .6موبك: "لذبك عورض، هو  أ   لثدل خااوً بلانوء"

                                                             
 .211مغن  لبلايب:   1
 .343: 2لبكتوب   2
 .37 290: 1لإلنصوف   3

 .418لبتايين:   4

 .312: 2شل  لبتلني    5

 .591: 1لبعلوعد   6



330 

 

دّ لباصل ان ماو جاوء خاعوعوً ها  لثتأاوج لبكااهيي -3   هان، هياللن  ن سناوء غيال رن

 قا  لبلوعل:

عوُم و ه  ُغُصـانل ذلِب  نْلقــو ِ  و غنْيلن  نْ   ثن  تنفنتْ  لن بم  نْعنن ِ لبّلـْلبن ِمْننن

دّلم سعو  ألنّه  ييف إب  غيل متعكن، لإذل  ييف إب  غيل متعكن جوز سنورل، مد د ن رن

 ... 1إنّه لحق مثل ما أنكم تنطقونجوء ه  قابه ت وب  

  قا  لألناوري: "ل ّمو قا  لبلوعل: 

 بم  عن  لبلـلبن مننو غيلن  ن لتفت  ثعومـ  من خهــاق ذلب  ْلقو ِ 

هنقا    نللم  نّه سن  ألنّه قو  مقو  "إ " لإنّعو سن  "غيل" ألنّه إيوه  إب  غيل متعكن، 

هللا ت اوب  لل خم إذل  ييف إب  غيل متعكن جوز سناورل، لبناال نظاوةل كثيالة مان كتاوب 

ه  قللءة من قل  "مثا "  إنّه لحق مثل ما أنكم تنطقونلكو  لب لب، قو  هللا ت وب : 

سااوبفتن، للاا  قااللءة لساان كثياال لنااوه  للساان عااومل ل ساا  ج فاال ل  قاااب، لإن كااون هاا  

ملن خلزي ماي  ره ، ألنّه لخم مانم مث  غيل  ييف إب  غيل متعكن، لقو  ت اوب : 

هيعن قل  سوبفتن، لل  قللءة   3من علا  يومئلوبفتن، لقو  ت وب  هيعن قل  س  2يومئل

 نوه  للبكلوة  ل س  ج فل، ثم قو  لبلوعل:

ـْن  ُـِلد لب لـودّة  ُْ لـدِ  ـْن  ـلِد لبصني  ن  ُْصطنـ ْ   هينو، لمن   زمونن من

 : 4هان  " زمون" بإليوه  إب   من  للا غيل متعكن، لقو  لآلخل

لن  ِثْينن  ُنأْيـُت لشنـوبن رن ِْخـ   صـُن للبليُب للزبُ:لقلُت:  بنّعو ت  عن

 لقو  لآلخل: 

 عل  ثين  ُنأيـت لشـوب ر خـ   هأيَّ هنتــً  دعنْاِب ل يَّ ثيــِن:

 :5لقو  لآلخل 

ن دنرل ـن سُأْل لبهقوةبِ  لنن سوبدلنــو ِخفوهو عيوسُنـــم  ل نْحلْجنن من   نُعله

ـ  لبنّوب ُج ه  ماِرل  وبـبِ لبعوِ  ننْد ن لبثن ن هنْنـد ً ُزر ـم   ـمعل  ِثينْن  نْبنن
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لإذل سن  لبعضوف ه  لال لألماوكن مان كتاوب هللا ت اوب  لكاو  لب الب إلياوهته  

 .1إب  غيل متعكن دنّ   ن قابه "غيل  ن نطقت" مان  إليوهته إب  غيل متعكن"

حاوف لتكعان ها  ماو ذلاب من لبعنوخب  ن ناكل نقط  لوما  ها  مايا  لاال لب 

إبيه لبلي  ه  نلا  لبقا  سانوء غيل إبا  لبفاللء، لب اّ  لباند لبااي نقا  مان لبع اون  

 أل  سايا   ن لبفللء نق  ذبك عل   ناه بغا  بقايلا  لبام  ااردل علا   نّاه ر ي بنفلاه، 

لب ّ  من لبعنوخب  ن نلد عليه سعو جاوء عناد لبادمومين ،  قاا : "قلات: لهياه نظال، ألّن 

لبفاللء بام  قا  ذباك ساوبل ي ثتا   ُالدّ قابااه سعثا  لاال، لإنعاو ثكاول بغا  عان س اض  خااد 

 .2لقضوع ، لثك   نّنم  فتهان إذل كونت  غيل  سع ن   إ ّ ، تم لبكو   ل بم  تم"

 سق   ن نليل إب  تاجيه لبقا  سو ختثنوء لبعنقط  كعو ذكل لبلي : 

لبعنقطا :  ن  كاان ماو س اد إ  مان غيال كعو لاا م لاا  بادى لبنهاوة  ّن ل خاتثنوء  

جنس مو قالنو،  ل كعو رسطه خياا ه ستقد ل  بكّن  كعو ه  قابنم: خور لب لعوُء إ ّ كتانم، 

لبعااو كااون لااالن لبضااوسطون    تهققااون هاا  تاجيااه لبلااولد ن لبلاا ل ين لبلااا ن ذكللعااو 

د  ّن خاوف لبنهاوة لبلي .   نعي  إب  لبقا  سو خاتثنوء لبعنقطا ، هضاوً عان ذباك نأا

  هاا  لبانااوء، لذباك    اادخ  هيااه ل خااتثنوء لبعنقطاا ، لباااي  ّثاا  ثعاا   غياال  علاا   إ 

   تعد عل  لجاد  ركون مهددة هإذل  خانو قا  لبلوعل:

 غنْيلن  ن  قد  خت يــن عل  لبنعــ  ـم إذل خــّف سوبثــاى لبنأـوءُ 

هو نأد ل ختثنوء لبعنقطا  علا  تقاد ل قاا  خاياا ه سلكاّن  نطاام علياه، هاو نقاا   بكان 

غيل  ن   خت ين... . هضوً عن ذبك هقد نّد علعاوء  صاا  لبنهاا  ن لبلاولد لبلا لي 

إذل لثتع   كثال مان تاجياه خاوةل ها  لب لسيا  خاقط ل ثتأاوج ساه،  قاا  لألنااوري: "إذل 

 .3خوةغ ه  لب لسي  هقد خقط ل ثتأوج سه" جوز  ن  هع  لبايت عل  لجه

لمتوس   بنال لبحوف لمان ساوب رساط ماو جاوء عناد نهاوة لبلالف، لماو سنا  علياه  

 لبعهدثان من لبعفيد  ن نلى مو جوء عندلم ه  لبحوف لبلوسم.

هقد ذلب لبدكتار مندي لبعح لم  إب   ّن  غيل  مانعا  تُهْعا  علا   ِمثْا   إذل  

ل بم تصف لإ  هن  ن ت س د لبنكلة ثو  س اد لبع لها ،  قاا : "للبهام بم  لند إبينو،  

 ن غيل لخاى مث   ِمثْ   ها  إسنومناو، لِمثْا  لغيال، لخااى، إذل بام  لاند إبيناو،  ل بام 
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ْف إبينو: ن ت س اد نكالة، لثاو  س اد م لها ، هاإذل نصاات  غيال  ل خااى  ها  لاال  تُضن

  ت هيه، هنعو ملهاعتون عل  لبن ت.لباوب، هنعو منصاستون عل  لبهو ، لإذل ره

هإذل جوءتاو منصااستين ها  مثا  قاابنم: ماو جاوءن   ثاد غيال ز اد،  ل خااى ز اد  

 .1هنصانعو عل  لبهو    ضوً سوعتاور  ن لبنكلة قد  هودب لنو باقاعنو ه  خيوق لبنف "

 ل ظنل  ن لبدكتار لبعح لم  قد خلانو مو  جع  عليه لبنهوة من لقتللنناو "ساإ ّ" 

 لثعلنو عل  م نولو كعو ذكلنو ذبك عند خياا ه.

ل مو لبدكتار عاد لبفتو  لبدجن  هقد  طو  لبهد ي لرسط سين بغوب لبهأوز لتعيم  

ل خاد لقضااوع  ها  تاجيااه تلكياب  غياال  ل عكان  ن نقتاااس ماو جااوء عنادل بناالى ماادى 

صاب  : "نل ختوف سينه لسين مو نقله لبفاللء عان  خاد لقضاوع ،  قاا  لبادكتار لبادجن

 "غيل" ها  ل خاتثنوء مطلقاوً بغا  عناد لبهأاوز ين لس اض لب الب، ذلاب لبلاياط  إبا 

لبقااا  سااأن س ااض سناا   خااد لقضااوع   نصاااان "غياال" هاا  ل خااتثنوء مطلقااوً، إن كااون 

عنفيا   ل بتوم  لبلل ختثنوء مطلقوً، لإن كون ل ختثنوء ماجاوً بيس منفيوً، لن ن  سه لبأعل  

نصب قابك: جوء لبطوب غيل طوبب لمو جوء لبطوب غْيلن طوبب،  لبعاجا  لذبك نها 

  غيلن  ه  كلتو لبأعلتين.

لبكن لبنهوة قد  جع ال تقل اوً عل  بغ  سن  تعيم، لذبك  ن "غنْيل" بنو ثوبتون ه   

ْياُل  ل ختثنوء. لذباك عنادمو تكاان جعلا  ل خاتثنوء منفيا ، نهاا قاباك: ماو جاوء لبلجاو  غن

، سنصب غيل  ل سله نو سد ً، كعو تقا  ه  "إ " مو قو  لبقا  إ  ز دلً، ل إ   ز ادو  رج ل

للال بغ  بان  تعيم، لذلب لسن للاو  إبا  لبقاا  ساأن نصاب غيال ها  ل خاتثنوء لبعنفا  

بغ  بلهأوز ين، لقو : "مو قو  لبقا  غنْيلن ثعور سوبنصب عند لبهأوز ين، لسنال لبلغ  قد 

 .2 "لشتلكال م  سن   خد لقضوع

 ااادل  ّن مااو قوبااه لباادكتار لباادجن   حااوبف مااو جااوء عنااد لبفااللء، هلاام  لاال إباا   

 لبهأوز ين س  ذكل  ّن لبانوء ه  غيل مو لختصت سه قضوع  لسنا  خد.

للباي  ادل بلاوثي س د لال لب لض  ّن سنوء  غيل  كعاو جاوء ها  لآلرلء لبلاوسق   

لكعو لا م لا   ّن علعوء لبلغ  قد      دل  ن  كان بغ  جوءب عن س ض قاوة  لب لب،

 ْلبال عنو   لوم  سعث  لال لبظاللل، لذكللو ه  كتانم، لب ّ  من لبعنوخاب بناال لبعقاو  

 ْن ناكل  ّن لب لعوء كوبفورلس  للسان خلادلن للبلاياط ، قاد ج لاال سنا   خاد مان ياعن 

قاوةا  لبقاوة  لبتا  لخاعت سوبفصاوث  للبا اد عان ماالطن لبضا ف لبتا   صاوست س اض 
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لب االب،  قااا  لبفااورلس : "لكااون لبااا ن تاااب  ذبااك ماان سااين  مصااورلم،  لاا  لبكاهاا  

للباصلة من  رض لب للق، هت لعال بغتنم للبفصين مننو من خكون لباللري ماننم دلن 

 ل  لبهضال، ثام مان خاكون لبااللري مان كاون ها   لخاط سودلام، لمان  شادلم تاثلاوً 

لم: قيس لتعيم ل خد لط ء، ثم، لا   هإن لد ء لم لجفوء، ل س دلم إذعونوً للنقيودلً، ل

ل قا  لسن خلادلن: لبناال كونات بغا  قال ش  هصان  1م ظم من نق  عننم بلون لب لب"

لبلغوب لب لسي  ل صلثنو، با دلم عن سود لب أم من جعي  جنوتنم، ثم من لكتانفنم مان 

 .2ثقيف للا   لخ لع  لسن  كنون  لغطفون لسن   خد لسن  تعيم"

للبا ن عننم نقلت لبلغ  لب لسي ، لسنم لقتدي، لعننم  خا "… ل قا  لبلياط :  

لبللون لب لس  من قاوة  لب لب، لم قيس لتعيم ل خد، هإّن لد ء لام لباا ن عاننم  كثال 

هناد ء لب لعاوء  3مو  خا لم ظعه، لعلينم لتك  ه  لبغل ب له  لإلعللب للبتصل ف"

خد، لب اّ  لاال لبظاوللة لبتلكياا  لباالردة عاننم ها  لبثوث  مأع ان عل  هصوث  سن   

سنوء  غنْيلن  تندّ  سايا  ه  نق  لبفللء عل   لعي  لال لبقايل  ه  تاجيه س ض تللكيب 

لب لسي  دلن ثوج  إب  ت لي  نهاي  قا  عل  لبتقد ل للبتأل  ،  عكن  ن نللم منه ثين 

  لب لب ألنه كعاو لاا م لاا  كعاو ننلب ذبك إب  من نطم سه من لبعهتج سللونه من قاوة

، بكن مقدلر لبفصوث  محتلاف هياه كعاو  الى، ل  4قو  لسن جن  بغوب لب لب كلنو ثأ 

 ثوج  سنوء إب  تتا  ذبك عندل.

 ّمو  غنْيلن  نفلنو ه  سوب ل خاتثنوء هيظنال با   نّناو صايغ  مان صايغ ل خاتثنوء،  

سع نا  لبعغاو لة ل ّماو خللجناو عان م نا  مثلنو مثا   إ ّ  ل   هتاوج لبعقاو  إ  تأل لناو 

ل ختثنوء كوبصف  للبهوبي ... هو   دل  ن  كاان مان ساوب ت ادد لبع نا  لبااليف  بلعانا  

لبالثد، لب ّ  لباوثي ها  لاال لبال ي  قتفا  ماو جاوء عناد لألصاابيين هقاد ليا ال غيال 

كثيالة، للا : يعن صيغ ل ختثنوء  قا  لآلمدي: "لإذل ُعِلفن م ن  ل ختثنوء هصايغه 

. 5إ ّ لغيل لخاى، لخو، لثوشو، لعدل، لموعدل، لمو خو، لبيس ل   كان، لنهاال"

ل قااا  لباادكتار كااولم إسااللليم: "لماان لبع ااون  لبتاا  جااوء هينااو  غياال  م ناا  إ  هاا  

ل ختثنوء، لبال عدّلو لبنها ان سع نولو لال مان  دللب ل خاتثنوء، لألنناو تفياد ماو  هودتاه 

 .6 إ ّ "
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 المسألة الثامنة والعشرون

 الخالف في  ســــــوى

 

 قااا  لبلياا : "هلاااى هاا  لألصاا : مكااون ُمْلااتنا، ثاام صااور سع ناا  مكااون، ثاام  

سع ن  سد ، ثم سع ن  ل خاتثنوء، ل   أااز ها  "خااى" لبقطا  عان لبعضاوف إبياه كعاو 

 أاز ها  "غيال" علا  ماو  أا ء. للبتا   س ضانم لجااب إياوهته إبا  لبع اورف، هاو 

 أي : جوءن  لبقا  خاى رج ل مننم طا  ، للا لبظولل من كومنم. لعناد لباصال ين 

، للألْلباا  هاا  صاافوب  لااا  ز  لبنصااب علاا  لبظلهياا ؛ ألنّااه هاا  لألصاا  صااف ُ لاالفل

لبظاللف إذل ثاااهت ماصاااهوتنو: لبنّصااب، هنصاااه علاا  كانااه للهااوً هاا  لألصاا ، لإ  

لهيته ها  لألصا : لقاعاه صال ، سحاوف هليس لآلن هيه م ن  لبظلهي ، للبدبي  عل  ل

"غيل"، نهاا: جاوءن  لبااي خااى ز اد. لعناد لبكااهيين  أااز خللجناو عان لبظلهيا ، 

للبتصّلف هينو ره اوً لنصااوً لجاّللً، "كغيال" لذباك بحللجناو عناْن م نا  لبظلهيا  إبا  

 .:1م ن  ل ختثنوء، قو 

و دلنُـال لن دنّولــــم كنعن  خــاىن لْب ــــــلبنـْم  نْاـمن   ــدلن

 .:2لقو  

دْب من  ْلِلــنو بِلِالةِكنـ و قنصن  تأونُف عنـْن جّاِ لبيعومـِ  ننوقنتِـــ   ولمن

 لمثله عند لباصل ين شوذ،    أ ء إ  ه  يللرة لبل ل.

لزعم لألخفاش،  ّن "خاالء" إذل  خلجاال عان لبظلهيا    ضاوً. نصااال لخاتنكورل  

 ، له  لبدلر خالءن ؛ لمثا  لاال ها  لخاتنكور لبلها  هيعاو بله ه، هيقابان جوءن  خالءن 

.،  4بَْيلنَكم تَقَّطلعلقلد .، ل  3كـلـذل َدونْ ومنلا غلب لنتصوسه عل  لبظلهي  قابه ت اوب  

 .133-2/132لتقا : ب  هاق لبلدلخن  لدلن لبلاوعّ ". 

هاا  لااال لبااند خااوف سااين لباصاال ين للبكاااهيين ثااا   خاااى  سااين لبظلهياا   

تناو للبتصلف، هقد ذلب خياا ه لمن تا ه من لباصل ين إب  لبقاا  سوبظلهيا ، لموزم

 صوً:بنو، سينعو ذلب لبكاهيان إب  لبقا  سظلهيتنو لتصلهنو. لإبيك لال لبحوف مف

                                                             
 35: 1شل  د الن لبهعوخ    1

 .32: 1، لبكتوب 131د الن لألعل :   2

 11لبأن:   3

 94لألن و :   4



335 

 

ذلاااب خاااياا ه لمااان تا اااه مااان لبنهاااوة إبااا   ّن  خااااى  لااالف، ل  عوقااا  باااه  

 عننم لبلي  للفو عل  لألص . سوبتصلف لبهوص  ه  لألخعوء، س  ل  كعو عاّل

 قا  خياا ه: "لمن ذبك   ضوً: لال خاالءن ، للاال رجا  خاالء ، هناال سعن با   

، ل قا  ه  ماي  آخل: "ل ّمو  تون  لبقا  خال ، ه عم لبحليا  رثعاه هللا  ّن 1مكونك"

 .2لال كقابك:  تون  لبقا  مكونك"

إ  للهاوً ل قاان  ن  كاان لخاعوً  ل قا  لبعالد مقتفيوً  ثل خياا ه: "لمعو    كاان 

 – خاى ، ل  خالء  معدلدة سع ن  خاى لذبك  نّك إذل قلات: عنادي رجا  خااى ز اد 

 .3هع نول عندي رج  مكون ز د،  ي  لدّ ملدل، ل غن  غنوءل"

ل قاا  لسان لبّلاللج: "ل ماو لبظاللف لبتا    تلها : ه ناد، لخااى، لخاالء، إذل  

  إ ّ لللهاااو. قاااو  خاااياا ه: إن خاااالء  سعن بااا   ردب سنعاااو م نااا   غيااال  بااام تلااات ع

. ل قا  لألناوري نوخاوً لبقا  بلاصل ين "لذلب لباصال ان إبا   نّناو   تكاان 4مكوننك"

 .5إ  للهوً"

لقد لثتج لباصل ان بعو ذلاال إبيه  نّاه بام  لاتحد  ها  لختياور لبكاو  إ  للهاوً.  

ال: إنّعو قلنو ذبك ألنّنام ماو لخات علال ها   قا  لألناوري: " مو لباصل ان هوثتأال سأن قوب

لختيااور لبكااو  إ  للهااوً، نهااا قااابنم: "ماالرب سوباااي خااال " هاقاعنااو لنااو  ااد  علاا  

للهيتنو سحوف "غيل" لنها قابنم: "ملرب سلج ل خال "  ي ملرب سلج  مكوناك، 

لندّ ، لقو  بايد  ي:  غن  عنوء  ل لده من
6: 

لنــو دُْلعــوً لُجانن  لءن ل ن لبعــــوِ  إنّ   ــــوِخان  ل ْســدُْ  خنــان

هنصااب خاااللو علاا  لبظاالف، لنصااب "دُْلعااو" سااإّن، كقابااك: إّن عنااد  رجااوً قااو  هللا 

... لبا كونت معو  لت ع  لخعوً بكثال ذباك ها  لخات عوبنم، لها  7إن لدينا أنكاالً ت وب : 

 .8عد  ذبك دبي  عل   نّنو   تلت ع  إ  للهوً"
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لب كااالي ثأااج لباصاال ين هاا لد علاا  مااو جااوء عنااد لألناااوري،  قااا :  لقااد لّخاا  

 "لجه لبقا  لألل  من ثوث   لجه:

يا   ثدلو: ل ختقللء، هاإّن كاّ  مايا  لخات علت هياه  ِخااى  كونات للهاوً، لها  لبعا

ب . نلَّ  لباي لق ت غيل للفل هن  هيه ُمتنأ

ك لي نو، للخات عوبنو ها  غيالل للبثون :  نّنو لق ت للهوً سو خوف، هأّمو  ن  كان ذب

مأوزلً،  ل سوب كس،  ل ل  ها  كاّ ِ ذباك ثقيقا ،   لجاه إبا  لبثاون ، إذ   قوةا  ساه. ل  

 لجه إب  لبثوبي؛ ألنّه  ددي إب  ل شتلل ، للألص  عدمه، هت ين لألل .

للبثوبي:  ن  خاى  م نول: لخط لبل ء، للا للف، هكونت لا  كاابك، للقاعناو ها  

ن  "غيال"، للجاه لبتأل ا  هيناو لاولل كعاو  ّن "خلاف" ل "قادّلمك" لالف   غيلل سع 

. لقاد  خاا لبعاصال  للبأاوم  سناال لبال ي 1مهوب ، لقد لق ت ه  ماي  غيل لالف"

ماان ُشااّلل  لبكوهياا ،  قااا  لبعاصاال : "خاااى لخااوء... لاالف  ز  لبنصااب لااولللً  ل 

اناه للهاوً هلاقاعاه صال  نهاا: مقدرلً، ه  ل ختثنوء عند لباصل ين عل  لألصان.  ماو ك

 جوءن  لباي خال ، لألن لب وم   تحطول ه  قابه:

لنــو دُْلعــوً لُجاننـــو" لءن ِخان
ل ن لبعــــوِ  إنّ   2  ل ْســاُْ  خنــان

ل قاا  لبأااوم : "لإعاللب خاااى لخااالء لبنصاب علاا  لبظلهيا   ي: سنااوء علاا   

ء ز اد ، هكأنّاك قلات:  مكاون ز اد  للهيتنعو ألنّك إذل قلات: جاوءن  لبقاا  خااى  ل خاال

 .3عل  لبعالب "لألصن" للا مالب خياا ه هنعو عندل  زمو لبظلهي "

 ّمااو لبكاهيااان هقااد ذلاااال إباا  لبقااا  سظلهيتنااو لبكننااو تتصاالف لتحاالج عاان  

 .4لبظلهي .  قا  لألناوري: "ذلب لبكاهيان إب   ن  خاى  تكان لخعوً، لتكان للهوً"

 .5و  لبكاهيان: تق  للهوً لغيل للف"ل قا  لب كالي: "لق 

لقااد لثااتج لبكاهيااان علاا  تصاالهنو سوبلااعوب لبااالرد عاان لب االب هياادخ  علينااو  

 ثلف لبأل، لتق  هوعوً لماتد ً.

 قااا  لألناااوري: "ل  تلاا   لبظلهياا   نناام  اادخلان علينااو ثاالف لبحفااض، قااو   

 :1لبلوعل
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لنلـال ِمنّـو ل  ِمْن خالةِنــ ْن كونن ِمْنُنـمل   نطـ  وإذل جن  ُم لبعكـلللن من

 هأدخ  علينو ثلف لبحفض، لقو  لبلوعل:

ــدب من  ْلِلنـو ِبِلالةِكنو  تأوننُف عن جـّاِ لبيعومـِ  نوقتِـــ   لمو قنصن

 هأدخ  علينو    لبحفض، هد  عل   نّنو   تل   لبظلهي ، لقو   سا دلرد:

ْكـاُلبُ  ـْن لنّن  ّن لبعــابن ُمْحِطئُهلك ه   م ل  سلــالءش لبهـِم من  من

 :2لقو  لآلخل

للنــو تْفــ   نْ  ِخان   كــله عل  لبكتياـِ     ُسنوبــــ    هيـنو كونن ثن

هللللو: ه  ماي  خفض سوب طف عل  لبضعيل لبعحفاض ه  "هينو" للبتقد ل:    ه  

" تون  خالر  هلها ، خاللو. للباي  د  عل  ذبك  نّه رلى عن س ض لب لب  نّه قو : 

 .3هدّ  عل  صه  مو ذلانو إبيه"

ل قاا  لساان موبااك متاخاا وً هاا  إ االلد شاااللد ماان لبلااعوب تلجيهااوً بعااو ذلااب إبيااه  

لبكاهيان: "لكقا  س ض لب لب:  تاون  خاال ، رللل لبفاللء، لمان  مثلتاه  تيات خاال  

  ي غيل ...

 :4لكقا  لآلخل 

اُــارُ     تلُ  بنْيلنــ  بيس سين  لسنْيننـــنو  ِخــاى بيلـ ل إنّ  إذْن بنصن

 :5لكقا  لآلخل 

لــه  نْلق  ـــ ِ   لإّن ِخــال ن من  ُدمَّ ِفيــ و سوبعنــ  بعدّمِ  بد ك كن

 :6لكقا  لآلخل 

ل  سوةِ ُــنو ل ْنتن لبعْلتنِلي  لإذل تاــوبُ كل عـ و  ل تُْلــتنلى  هِلـان

 :7لكقا  لآلخل 
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ـوِرفو عن هدلِد ن لبغ  ذكُل ن هللان ِعْنــد ذكــِل خــالل  فـــوبِ صن

 :1لكقا  لآلخل 

لُــان عل ـــونُ   هلّعــو صــّل  لبلـــــــله   هأْملنـــ  لن

 لبنــْم  نْاــم خاى لب ـــــدلل  2ِن ِدنّـــولم كعــو دلنـــال

لقااد ردّ لباصاال ان مااو لثااتج سااه لبكاهيااان ماان لبلااعوب، للّجنااال شاااللدلم هاا   

و ماو ياء لبضللرة لبل ل    ل محوبف  لبعطلد من قالعد لبنهاا،  قاا  لألنااوري: " ما

  نلدلل من قا  لبلوعل: "إذل جللال منو ل  من خالةنو".

 هإنّعو جوز ذبك بضاللرة لبلا ل، لعنادنو  نّاه  أااز  ن نحالج عان لبظلهيا  ها 

خعوً لللخت علالو  يللرة لبل ل، لبم  ق  لبحوف ه  ثو  لبضللرة، لإنعو ه لال ذبك

سعن ب  غيل ها  ثاو  لبضاللرة ألنناو ها  م نا  غيال، لبايس شا ء  ضاطللن إبياه إ  

 ل هولبان به لجنو.

 ل ّمو قا  لآلخل: " هينو كون ثتف   مو خاللو" 

هلاايس خاااللو هاا  ماياا  جاال سااوب طف علاا  لبضااعيل لبعحفاااض هاا  هينااو، لإنّعااو لااا 

لبعأللر    أااز، لإنّعاو لاال شا ء  منصاب عل  لبظلف، ألّن لب طف عل  لبضعيل

تانانه عل   صابكم ه  جالز لب طف عل  لبضعيل لبعحفاض، ... ل ماو ماو رللل عان 

س ض لب لب  نّه قو : " تون  خالر " هللل ا  تفاّلد سناو لبفاللء عان  سا  ثالللن، للا  

 .3رلل   شوذة غل ا ، هو  كان هينو ثأ "

خوبف هيه لبنها ين، هالب إب   ّن خااى لقد لنفلد لب جوج  ستاجيه بـ "خاى"  

 لخاام مااوز  بإليااوه ، ل  عوقاا  بااه سوبظلهياا ،  قااا : "ل مااو لبظااللف هنهااا: خلااف،

ناد، ل مو ، لقدل ، للرلء، للخاط، لساين، ل خاف ، ل علا ، لثاالء، لتلقاوء، لإزلء، لع

 لم ، لمو  شاه ذبك من لبظللف، لل  كثيلة، لهيعو ذكلنول دبي  عل  مو سق ".

 ّماو لألخااعوء، هنهااا: "مثاا ، لِشااْاه، لشاايه، لُخاااى، لُخااالء، لِخااالء، لثااال، ل 

لقلب، لبدى، لك ، لس ض، لغيل، لماو  شااه ذباك مان لألخاعوء لبتا    تكاود تنفصا  

 .4من لإليوه  ل  تلت ع  مفلدة"
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للباااي  ظناال بلاوثااي  ن لبقااا  ستصاالف خاااى ل نّنااو لخاام سعن باا   غياال  لااا  

 بلغ ، ل عكن  ن نلتد  عل  ذبك سوآلت :لألقلب إب  طاي   ل

إّن لبعتتااا  بعااو جااوء عنااد  خااياا ه  أاادل  اادخلنو هاا  سااوب ل خااتثنوء، لقااد قلننااو  -1

سلفظ  غيل، لبنعو لبهكم لبتلكيا  سإيوهتنعو إب  مو س دلعو،  قا  خياا ه: "إ  

، ل قااا : "ه لااال ذبااك، ألن م ناا  خاااى م ناا  1 ن هاا  خااال  م ناا  ل خااتثنوء

 د د لسن موبك لال لبقا : "صّل  خياا ه سأن م ن  خالء م ن  غيال، ل 2غيل"

هلابك  لتل   لنتفوء لبظلهي ، كعو ل  منتفي  عن غيل، هإن لبظلف ها  لب الف 

مو يعن م ن  "ه " من  خعوء لب مون  ل لبعكون لخاى بيس كابك، هو  صن 

و خاام، ألنّناو ل قا  لألشعان : "لبلاى من لألثكو  مو بغيل هيعا 3كانه للهوً"

مثلنااو، ألماال ن:  ثاادلعو: إجعااوب  لاا  لبلغاا  علاا   ّن م ناا  قااا  لبقوةاا : قااومال 

خااال ، لقااومال غياال  للثااد، ل نّااه    ثااد مااننم  قااا  إّن "خاااى" عاااورة عاان 

 .4مكون  ل زمون"

إّن دبي  لبلاعوب، للاا مصادر  صاي  مان مصاودر لبنهاا، سا  لاا ععاود لبنهاا  -2

سان للبنهاا لتللكيااه، للبلااللد لبتا  جاوءب عناد  لعليه لبع ا  ه  سنوء قالعد

 ا  موبك لمو ثعلته من تاجينوب بلاى سين لبأور للبعأاللر للبفوعليا  للبحال

ج  د د  ّن خاى متصله  مثلنو مث   ي لخام ها  لب لسيا  ل  ثوجا  إبا  لبحالل

ماو  سوبلاللد عن طاي تنو، هضوً عن  ّن لبظلهي  غيل متهقق  ه  س ضنو، للا

و عان لال لبلاللد دبايوً قا اوً   ضاد لاال لبتللكياب ها  لب لسيا ، ل ا ادل أ   

 لبقا  سوبلالذ  ل سوبضللرة لبل ل  .
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 المسألة التاسعة والعشرون

 ً  الخالف في مجيو خبر كان فعالً ماضيا

 

 قااا  لبلياا : "هععااو قياا  إنّااه ماان خصوةصااه  خااال كااون  مااو ذلااب إبيااه لساان  

  ق ن لبعوي  خال كون هو  قو : كون ز د قو ، لب ّ  ذبك درختا ه، للا  نّه    أاز  نْ 

بد ب  "كون" عل  لبعويا ، هيقا  لبعضا  ها  خاللاو بغاالً، هيناغا   ن  قاو : كاون ز اد 

قوةعااوً  ل  قااا ، لكااال  ناغاا   ن  عناا  نهااا:  كااان ز ااد  قااا  بعثاا  تلااك لب لاا ، خااالء. 

عنا ، قاوبال: هاإن لقا  هوسادّ لجعنارلم عل   نّه غيل ملتهلان، ل   هكعاان سعطلام لب

من "قد" لوللة  ل مقدّرة، بتفيد لبتقل ب من لبهو ، إذ بم  لتفد من مأّلد "كاون" لكاال 

قوبال ه :  صان ل مل  ل يه ، لل َّ لسوب، لكال  ناغ   ن  عن ال نها:  صاان ز اد 

  قا  لكال لباالق .

وً "ساو "قاد"، هاو للأللب : كعو ذلب إبيه لسن موباك: تأاا   لقااب خاللاو موياي 

وإن كلان قميصله قُلّد ملن 1  ,ولقد كانوا عاهلدوا للا ملن قبللنقدرلو ه  قابه ت وب : 

 :3، له  قا  لبلوعل2ُدبُرٍّ 

كنــونن طناى كنْلهوً عـل  ملتكنّ ل    ِ ــدّ هنون لُــان  ْسدنللنــو لبنْم  نتنقن   لن

 ل  ه  قابه: 

لنْينو لباي  نْخنـ  عل  وًء ل يه   ْللُنـو لثتعْلال  بادِ   نْخننـ  عن   يهْت خن

 143-142: 2إذ   من  من قيو  شيئين  فيدلن م ن  للثدلً.                       

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لسن درختا ه لس ض لبنهاوة ثاا  مأا ء  

صاي  ياك تفخال كون ه وً موييوً، هلهضه لسن درختا ه ل جوز مأيئه س ض لبنهاوة، لإب

 لبحوف:

ب ّ  بنال لبحوف جالرلً عند خياا ه، هقد  شاور إبا  طالف مناه ها  خاال بايس،  

 قا : "لقد زعم س ضنم  ن بيس تأ   كعو، لذباك قليا     كاود   الف هناال  أااز  ن 

 كان منه: بيس خلم هللا  ش ل منه، لبيس قوبنو ز د...، لال كلهه خع  من لب لب. لباجه 
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. هلياا ه ه  لال لبند  أي  1 ه عل   ّن ه  بيس إيعورلً للال ماتد ..."للبهد  ن تهعل

مأ ء لبحال ه وً موييوً لبكنه  لى  نه  ساد مان تقاد ل ياعيلل  كاان لخاعوً بلايس. لقاد 

 خا سنال لبقا  لسن موبك لعلّم عليه،  قاا : "لرسعاو خاوبفتنن بايس هابيناو ه ا  ماوض، 

 2 ل  هللا علياه لخالم: " بايس قاد صاليت م ناو:"كعو جوء ها  لبهاد ي مان قاا  لبناا  صا

لثك  خياا ه عن س ض لب لب "بيس خلم هللا  ش ل منه، لبيس قوبنو ز ادو" لإبا  لاال 

ل مثوبه  شالب سقااب : "لقاد تحاوبفنن بايس"  ي قاد تحاوبف بايس صاور لماودل  ماو ذكال 

 .3س دلو سوبدخا  عل  ه   موض"

التناو ه اوً مويايوً سادلن  قاد  هناا  ّمو مو ذُِكل عان مأا ء خاال كاون لس اض  خ 

ب، مدلر لبحوف، لهياه لألقاال . لذكال لبليا   ن لسان درخاتا ه منا  مثا  لاال لبتلكيا

 للجنه عل  تقد ل   كان ، لمننم من قدّر  قد  ثت  تفيد لبتقل ب من لبهو .

ذلب لسن موبك لمن تا ه من لبنهوة إب   نّاه  أااز تلكياب  كاون ز اد ه ا   لقاد  

عو ذلاال إبيه سعو جوء عند لب لب ش للً لنثللً هكثلة مو لرد مناه  أ لاه مقااا ً لثتأال ب

، إذ بيس بصوثاه ثأا  مان  ملتلوغوً    لهض،  قا  لسن موبك: "... للال لبل ي سوط و

 ل خت عو  بحوهه، كقا  لبلوعل:

 لثتعلال ملْت خوًء ل مل   نْللُنــو   4 نْخنـ  علينو لباي  نْخن  عل  بادِ 

لقد  طو   سا ثياون ها  تأ ياد لاال لبال ي هاألرد لبلااللد لبقلآنيا  لماو جاوء عان  

لب االب شاا للً لنثااللً لج اا  لبقيااوب عليااه للجاااوً،  قااا : "للبصااهين جااالز ذبااك دلن 

لشتللط قْد، لذبك  نّك إذل قلت:  صان ز د خلج" دّ  عل   ّن لبحللج لبعوي  كون ه  

ساوب، هأّماو ها  "كاون" هإنّناو تفياد لبتاكياد، لقت لبصاو ، لكابك  مل  ل يه  للّ  ل

للبتأكيد  لب  من إيعور ثللف لبع ون  بكثلة ذل  لقل  لال. ل  ضوً هقد كنثُلن ذباك ها  

، 5إن كلان قميصله قُلّد ملن قبلللكومنام نظعاوً لنثاللً كثالة تاجاب لبقياوب. قااو  ت وباـ  

وإن كان قميصه قُّد من دبر6 ،هـــإن كنت قلته فقد علمت7، 
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إن كنتم خلرجتم جهلاداً فلي سلبيل1 ، إن كنلتم أمنلتم بلا2 ل    تاار عان لاال ساأن ،

لباي خّاف ذبك دخا   دلة لبللط عل  "كاون" ألنّناو محلِّصا  بوخاتقاو ، كأنّاه قاو : إن 

ولقلد كلانوا عاهلدوا  كن قعيصه قُدّ من قا ، ألنّه لعتالر    طلد بنقضاه سقاباه ت اوب  

 ، لسقا  لبلوعل:4أولم تكونوا أقسمتم، لسقابه 3للا من قبل

عْ  بنْم  نتنأن ـهنون لُان  نْسدللــو، لن ى كنْلهوً عنل  ُمْلتنكنّــ ل   ـمِ أن كنونن طنـان  لن

 :5لقو  لآلخل 

يُال سنْ دنمو موتال ِمن لبدَّْلل  عْ  ـــسل   لُصلن ثن ِلْاننولُـْم للربن كنْنعن  لُكنّـو ثن

 :6قا  لآلخل 

لر ـه شد ــدلً دنعنوةُِعـ طنا وً  ِرثْننـول عنلن  عنْنِد تُاَّــــ ل   هُ خنان  لُكنّـو لن

 :7لقا  لآلخل 

ِلْاــننو ك َّ سنْيضـوءن شنْهعن ً   لعنل ~ْ ــ ن  قْيننو ُجال ن لِثْعينـل  لُكنَّـو ثن

 :8لقا  لآلخل 

 لبّصاو غنْيلن  نّن ل صاهت لدّْعــُت   و نـ ُرلقُِب خوَّبل ِمنن لب نْيــِش  ْرسن 

 :9لقا  لآلخل 

مِ  ْنضن حوِببن جن  لر لل ُعقوسنُنــُم لبُعِدبّ ن  صاهــتْ   نُاِاْب سأغلــبن ذي من

 10لثك  لبكلوة  عن لب لب: " صاهت نظلْب إب  ذلب لبتناونيل"   نا  نوقتاه" 

ل قا  لبلياط :"هوبصهين جالزل مطلقوً. لعلياه لباصال ان بكثلتاه ها  كومنام نظعاوً 

 .11لنثللً كنثْلةً تاجب لبقيوب"
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  " لقد لرتض  لال لبل ي س ض م لس  لبقلآن لبكل م،  قا  لبنهوب:"قُدَّ من قُْا ل

 هحاّل عن كون سوبف   لبعوي ، كعو قو  زليل:

كنونن طناى كلهـــوً عل  ملتكنّ   1 تقــدِ "هو لا  ْســـدنللو لبنْم   لن

 :2ل قا  لبقلطا : "هحاَّل عن كون سوبف   لبعوي ، كعو قو  زليل 

كنونن طناى كلهـــوً عل  ملتكنّ   هو لا  ْســـدنللو لبنْم  تقــدِ "  لن

للّين لبلعين لبهلا  لبال ي قاوةوً: "إذل قيا : إناه خاال  كاون  هنا   هتاوج إبا   

 ر  قد      :.إيعو

للبظااولل  نّااه    هتااوج، ألنّااه كنثُاال لقاااب لبعوياا  خاااللً بنااو ماان غياال قنااْد نظعااوً  

لنثااللً، لس ضاانم  حااد ذبااك سااـ  كااون  ل عن ااه هاا  غيللااو ماان  خالتنااو إ  لااوللة  ل 

 مضعلة لمن مأ ء ذبك ه  خال  خالتنو قا  لبنوسغ :

  ل مل   للُنو لثتعــلال نْملت خوءً   3 خن  عليـنو لباي  خن  عل  بُاِد"

لقاد  خااا سااه لباغاادلدي ماان لبعتااأخل ن ها  شاال  شااولدي لبلياا   لكااون طاااى  

كلهوً...  يهت خاوء...   قاا : "علا   ن خاال  كاون   أااز  ن  أا ء مويايوً سادلن 

 .4تقد ل قد ... عل   ن خال   يه    أاز  ن  كان ه وً موييوً سدلن قد"

لن لبتلكياب غيال جاوة  سادلن  قاْد  لاوللة  ل مقادرة  ّمو لبفل م لآلخل لبا ن  ل 

 ساا  هقد نلاه لبلي  إب  لسن درختا ه لقد  خا سه لبعاصل  ها  شال  لبكوهيا ، لنلااه

 ثيون بلكاهيين.

  قا  لبعاصل : "ل مو قابه: 

  نملْت خوًء ل مل   للُنو لثتعــلال   خن  عليـنو لباي  خن  عل  باـِد"

 ن  كان لثتعلال صف  بعاصاف مهالف، لثونينعو:  ن تكان هيهتع  لجنين: ثدلعو: 

. ل قا   سا ثيون: "خوهوً بعن لشتلط ها  لبأاالز لقتاللن لبعويا  سقاد 5قد م ه مقدرة"

 .6لال مالب لبكاهيين"

 

                                                             
 .325: 2إعللب لبقلآن   1

 .115: 9لبأوم    2

 .50: 3لبدر لبعصان   3

 .5-3: 4لبح لن    4

 .257: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   5

 .151: 4عي  كلبتا ي  للبت  6



344 

 

لقد لثتج لبكاهيان لمن تا نم سوبقيوب إذ إن لجاد لبف   م  كون  فقدلو لبد با   

  هتلكيب: ز د قو ، كون ز د قو  عندلم للثد، قا   سا عل  لب مون بال كون ذكللو هضل

ثيون: "لثأ  لبعن   ّن "كون" ل خالتنو إنّعو دخلت عل  لبأع  بتد  عل  لب مون، هاإذل 

كون لبحال   ط  لب مون بم  هتْج إبينو، لكون ذكللو هضل ،    تلى  نّك إذل قلت: "ز د 

"، هإذل جوء ش ءو من ذبك هنا عندل عل  قو " كون لبعفنا  منه لمن "كون ز د قو  للثدلً 

 .1إيعور "قد" ألنّه  قلب لبعوي  من لبهو "

قا  لبلدّ عل  لبكاهيين،  عكن  ن نليل إب  مو نلاه لباغدلدي إب  لبعالد مان  نّاه  

 الهم من ذلب إب   ن قد مقدرة قا  لبعويا  لبالقا  خااللً بكاون،  قاا : "لقاباه  كاون 

يعور قد،  ي قد طاى، قو : ألّن كون ه   موض هو  حال عنه طاى  لا عند لبعاّلد سإ

 .2إ  سوخم  ل سعو يورعه، قو : ل   أاز كون ز د قو ، ألّن ز د قو   غنيك عن كون"

  ّمو لبلدّ عل  لبقوةلين سنال لبل ي هيكعن ه  لآلت : 

لألص  عد  لبتقد ل سو ثوج  ملأئ  إبيه،  قا  لبلي : "لألصا  عاد  لبتقاد ل  -1

 .3سو يللرة ملأئ  إبيه"

قاا  لبكاااهيين  ن لبتلكيااب ساادلن كااون  ز ااد قاو    لااولي كااون ز ااد قااو   حااوبف  -2

لبقوعدة لبعلنارة عن لبنهوة "ك  ز ودة ه  لبعان  تقوسلنو ز ودة ه  لبع ن " سا  

إّن م ن  لبتاكيد ثوص  سد ب  كون عل  لبا من لبعويا   قاا  لباغادلدي: " ماو 

 .4عو ج ء سكون بتدّكد  ن لبف   بعو مض "قابك كون ز د قو  هإنّ 

قا  لبكاهيين ه  لال لبحوف ستقد ل قد  حوبف مو ذلاال إبياه ها  مأا ء لبهاو   -3

ماان لبف اا  لبعوياا  ساادلن قااد،  قااا  لألناوري:"ذلااب لبكاهيااان إباا   ن لبف اا  

هوبلاللد لبت  لختندلل علينو للثتأال سنو بعأ ء  5لبعوي   أاز  ن  ق  ثو ً"

ماان لبف اا  لبعوياا  بنااو مااو   اادبنو  ل  فاقنااو ماان مأاا ء خااال كااون ه ااوً لبهااو  

 موييوً سدلن  قد .
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 قد  لبت  ذلاال إب   نّناو بتقل اب لبحاال  عكان ردّلاو إبا  لبع نا  لألصال  لبتا   -4

لردب من  جله للا لبتهقيام،  قاا  لبعاصال  نقاوً عان لألندبلا : "لإن كاون 

 .1م  لبعوي  قد هنا بلتهقيم   بلتقل ب"

رة لمتوس   بنال لبحوف نلى  ن ناكل مو جوء عند لبعهدثين، ثت  تكتعا  لبصاا

بدكتار لبن لف مدى تأثللم س لعوء لبللف لمو زلدلل علينم ه  لال لبحوف، هقد تنول  

ثلان عااان لبحااوف لبلاوسم هاا  سهااي صاغيل بااه س نااالن "كاون + لبعوياا  ساادلن قااد" 

قاا  ين لمن ثال ثاللم هنوقش لهّص  لبهضّعنه ر  ه لباي  ليل هيه ه  ركوب لباصل 

 ن خوبناوماللعتعد عل  لبلعوب لبكثيل من كتب لبتللث بغ  لنهالً ل دسوً لرثوب مثاتوً 

غ لجاااد لااال لبتلكيااب سكثاالة، ساا  لااا لبغوبااب، لساادلن قااد، ل االى  نّااه لبتلكيااب لبلااوة

ةغ ها  خاو – كاون ه ا  –لبعقاا ، إذل مو قارن لبتلكيب ساجاد قد،  قا : "إّن لبتلكياب 

لبلغاا  لماجاااد سكثاالة هاا  نصاصاانو علاا   بلاان   ةعاا  سااورز ن هاا  لبعياادلن لبلغاااي 

لنو لمتقدمين ه  لب صار لبتور حي ؛ لقد لرد لال لبتلكيب ها  صاار محتلفا . كعاو  شا

وبعويا  لبكننو جعي وً تندرج تهت ماد  للثاد؛ لاا جاالز لبت ايال س –إب  ذبك منا قلي  

 .-قد  –لال لبعوي  سوبهلف  دلن  ن  لام –كون  –س د 

للاا كثيال سأ ا   –بام نأادل مالة للثادة هيعاو لطل ناو علياه  –... إن لبتلكيب كون قد ه   

صارة من لبصار لبعحتلف ...  مو لبقلآن هنلتطي   ن ندكد  نّه بم  لت ع  لال لبتلكياب 

ل ماان ماالة؛  ساادلً؛ لذبااك س ااد لإلثصااوةي  لبدقيقاا  لبتاا  قعنااو سنااو هاا  آ وتااه لرلج نولااو  كثاا

ملة للثدة ه  لبقالآن س اد ه ا  لبكينانا ؛ غيال  ن  –صهين لرد لبعوي  مقللنو سـ قد 

ه   لبكينان  ه  لال لبعلة جوء سصيغ  لبعضورب   سصيغ  لبعويا ؛ لذباك ها  لآل ا : 

وأن عسى يكون قد اقتر  أجلهم2 ،إب   ن  ص  لبدكتار عان إب  لبلدلبين لبتوبيين .

ال لباي  عن  لبئك لبا ن   ععان  نه    عكن  ن  أ ء لبعوي   قا : "كيف غوب ل

 س د لبف   كون:. –قد  –سدلن 

للبثاون : كيااف  تهوشاا  لبقاالآن لااال لبتلكيااب لبلغااي ماا  مااو  ااادل عليااه ماان  نّااه 

". ثام  أياب 3ملتلوف مقاا  من لبنوثيا  لب قليا  للبالقيا  لمان نوثيا  لبعنطام لبلغااي:

لبتوب ،  قا : " عكن  ن  أوب عن لبلادل  لألل  ساأن  لبئاك  عل  لبلدلبين، عل  لبنها

متاأثللن سصايغ   ل ستلكياب بغااي  –س اد كاون  –لبا ن  ل مان لقتاللن لبعويا  ساـ قاد 

شوب هيعو سيننو لكثل تدللبه ه  لبلغ  لبهد ث ؛ لبكنه نق  إبينو من لبنصاص لألدسي  لبتا  
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بنقا  لألل  لاا لبلغا  لبفلنلاي ...  ماو كثلب تلجعتنو إب  لبلغ  لب لسيا ، لب ا  مصادر ل

لبلدل  لبثون  هليس من لبعيلار  ن  أوب عنه لآلن، إذ  نّه  تص  سفللف  لبلغ  لمنطقنو 

 .1ه  خلم صيغ زمني  تددي مو  طلب مننو"

للباي  ليل عليه لباوثي ل لتضيه ر  وً مو  جع ت عليه نهوة لباصلة، لمو جوء  

 ثين، لب لّه    د إب  ذبك لآلت :سه لبدكتار ثلن عان من لبعهد

إّن لجاااد لااال لبتلكيااب تدععااه لبنصاااص  لبلااعوب  لبعهااتج سنااو لسحوصاا   ن  -1

لبكثاالة للإلطااللد هينااو تاالجن لااال لبتلكيااب، لكعااو لااا م لااا   ن لبلااعوب دبياا  

 صي   لأأ إبيه ه  سنوء لبقالعد لبنها  ، س  علياه لبع اا ، لب اّ  لةعا  لب لسيا  

نااال لباادبي   مااو  لبقيااوب لغياالل ماان لألدباا   قااا   سااا علاا  قااد ج لااال لبغلااا  ب

لبفورخ : "هأّمو لبلعوب هنا ها  لبفلاا للبكثالة سهياي  لاتغن  عان ذكالل، لبام 

  ضااد لبقيااوب لبلااعوبن ثتاا   أاا ء لبلااع  سلاا ءل خااورج عاان لبقيااوب، باجااب 

 .2لّطلل  لبقيوب للبعصيل إب  مو  ت  سه لبلع "

خوةغ مقااا  لرتضاول لب لسا  لنطام ساه علا   لبكو  مت   مكن ثعله عل  لجه -2

وعوً هاخأيته، لبت    ت لف لبتقد ل للبتأل  ؛ ألن لب لس  بم  كن نصب عينيه 

ت ل  مف ااا ً ل  كااون ماا  لبف اا  لبعوياا  ساادلن قااد، ساا  كعااو قااو  لبحلياا  نطقاا

بت ليا  لب لب عل  خأيتنو، لمو كون من لبنهاي إ  لبت لي ، هعت  مو كون لال ل

كااو  لب لساا  عّعااو  نلااأل  ل  ماالة بغاالض هاا  نفلااه عاّاال عنااه ستللكيااب   ا ااد

د عن مت ددة ثعلنو كومه لمو تقتضيه طاي   لبلغ ، دلن بأاءل إب  إخللج لبن

 تالتلل لبالرد عن لب لب.

                                                             
 .123-124قد  :  – كون + لبعوي  سدلن   1

 .226لبعلوة  لبهلايوب:   2



347 

 

 المسألة الثالثون

 الخالف  في حلف كــان

 

"ماو" نهاا قابه: "ل أب لبهاف"  ي:  أب ثاف "كون" س اد  ْن م اياوً منناو  

 :1قابه

و  نْنـتن ذل ننفـــ  اُ ُ بضَّ هإنَّ قنْاِمــ  بنْم تنأُْكْلُنــُم ل  لِ  نسنو ُخللشــ ن  مَّ

اهت  ي ألن كنت "ههاف ثلف لبأل جالزلً عل  لبقيوب لبعاكار ه  لبعف ا  به، ثم ث

ض مناه. ل  جاوز "كون" ل سد  مننو "مو" هاجب لبهاف بئو  أع  ساين لبِ ااض للبع ااَّ

م  دغام لبعالد لنار "كون" عل   ّن "مو" زلةدة   ِعاض؛ ل   لتند ذبك إب  خعوب، ثا

ساه،  لبنان لبلوكن  ه  لبعايم لجاساوً، هاقا  لبضاعيل لبعلهااب لبعتصا  ساو عوما   تصا 

 هُأ   منفصوً، هصور:  ّمو  نت، لتقا    ضوً،  ّمو ز د قوةعوً قعت.

لبعكلاارة لبلالطي ، ل أاّازلن مأا ء  لقو  لبكاهيان: " ْن" لبعفتاث ، سع ن  

 ي هاتن   2أن تضل إحداهما" ن" لبعفتاث  شلطي ، قوبال: لبقللءتون ه  قابه ت وب  : 

لبنعاا ة لكلااللو سع ناا  للثااد،  ي سع ناا  لبلاالط، ل"مااو" عناادلم، عاااض ماان لبف اا  

 لبعهالف.

لبع ن  هألّن ل   رى قابنم س يدلً من لبصالب، بعلوعدة لبلفظ للبع ن  إ ّول،  مو  

عأ ء بلفظ، هلم ن  قابه:  ّمو  نت ذل نفلل ... لبايت: إن كنت ذل عدد، هللت سفلد، ل مو ل

 .149-148: 2لبفوء ه  لال لبايت". 

 نااوقش لبلياا  هاا  لااال لبااند خوهااوً سااين نهااوة لباصاالة للبكاهاا  ثااا  تاجيااه  

" لمو شوكله: لإبيك تفصي  لال لبحوف:  تلكيب: " ّمو  نت ذل نفلل

ذلب خياا ه لمن تا ه من نهوة لباصلة إب   ّن  ص  تلكيب   ّماو  نات ذل ننفنالل   

لمو شوسنه نها: مو  نت منطلقوً لنطلقت م ك،  ّمو ز دو ذللاوً ذلات م اه   ْن  لبعصادر   

لمو ِعاض عن كون لبعهاله .  قا  خياا ه: "لمن ذباك قاا  لب الب:  ّماو  نات منطلقاوً 

 ذللاوً ذلات م ه. لقو  لبلوعل: للا عاوب لسن ملدلب: لنطلقت م ك، ل مو ز دو 

و  نْنـتن ذل ننفـــ  اُ ُ هإنَّ قنْاِمــ  بنْم تنأكْلُنــم لبضَّ   لِ  نسنو ُخللشــ ن  مَّ
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ت إبيناو "ماو" للا  ماو لبتاكياد، لب مات كللليا   ن  أهفاال   هإنّعو ل    ْن  ُيعَّ

  للبيعون ء للألبف ِعايوً ه  لب نودق سنو بتكان عايوً من ذلوب لبف  ، كعو كونت لبنو

 من لبيوء. ...

ل " ّمو"    اكل س دلو لبف   لبعضعل، ألنّه من لبعضعل لبعتلل  إلنورل، ثت   

ْن  نات ز ادلً. هاإن  لنالب لبف ا  قلات:  صور خوقطوً سعن ب  تلكنم ذبك ه  لبندلء له  من

لنطلقت، ههاف لبف      أاز لننو إّمو كنت منطلقوً لنطلقت، إنّعو تل د: إن كنت منطلقوً 

كعااو باام  أاا  ثناامَّ إلنااورل، ألّن  ّمااو كثاالْب هاا  كومناام للخاات علت ثتاا  صااورب كوبعثاا  

 .1لبعلت ع "

ل قا  لألعلم: "ل مو لباصال ان هوبتقاد ل عنادلم ألْن كنات منطلقاوً لنطلام م اك،  

عااو كلاا ءل  ي:  نطوقااك هاا  لبعوياا  لنطلقاات م ااك، لبااابك شاااننو خااياا ه سااإذ لج لن

للثااد، لإذل لباا    ْن  لبف اا  لبعوياا  هنااا مااوضل   غياال كعااو إذل لبينااو لبعلااتقا  هنااا 

 .2بوختقاو    غيل"

ل قا  لسن لبهوجب سل ء من لبت لي  لبنهاي ه  لقتفوء خياا ه: "ل أب لبهاف  

 ً ، ثام ه  مث :  ّمو  نات منطلقاوً لنطلقات  ي: ألْن كنات منطلقاوً". ثااهت لباو  ثااهوً قيوخايو

ثاهت  كون  لختصورل، هاجب ردّ لبعتص  منفصو بت ار ل تصو ، لز ادب  ماو  س اد 

  ن  هاا  ماياا   كااون  عايااوً عننااو لدلباا  علينااو، هصااور لبكااو :  مااو  ناات منطلقااوً 

 لنطلقت. لمنه قابه:

اُ هإنَّ قنْاِمــ  بنْم تنأْكْلُنــُم لب و  نْنـتن ذل ننفـــ   ُ ضَّ  لِ  نسنو ُخللشــ ن  مَّ

 .3للبكو  عليه لعل   مثوبه مث  ذبك خالء"

ل قا    ضوً: "ثم ذكل ثاف كون ه  ماي   أب هيه ثاهنو، للاا مثا  قاابنم:  

" ّمو  نت منطلقوً لنطلقت، ل صله ألن كنات منطلقاوً لنطلقات، ههااهت لباو  علا  لبقياوب 

لبأوة  ه  ثاهنو، لثاهت كون بوختصور ثّم لجاب  ن  كاان لبفوعا  لبعتصا  منفصاوً 

 ً ، ثّم ُعِاض من كون مو زلةدة بتكان دلب  عل  بهاف مو  تص  سه، هصور  ن  نت منطلقو

ذبك لبعهالف م  كاننو عايوً هصور  ن مو  نت منطلقوً لنطلقات هأدغعات ناان  ن ها  

 .4مو؛ ألن إدغو  لبنان لبلوكن  ه  لبعيم للجب هصور  ّمو  نت منطلقوً لنطلقُت"
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م ساين لمعن  خنب ه  لال لبل ي لسن موبك هأدخ  نقوطاوً لوما  مان ثياي لبتفل ا 

ا  سكاون كون لبنوقص  للبتوم  لدلرلو ه  لبتلكيب لبلوسم   مو  نت منطلقوً  هالهض لبقا

وما    كون لبت لبتوم  ه  سيون لبتلكيب، ل  ّد ذبك سوبت لي  لبنهاي للبلاللد لبت  تاين  ن

ر   لإلياعوتقالنو مث  لبتللكيب لبلوسق ،  قا : "هعقتض  لبادبي     تلاوركنو كوبتوما  ها

 ور إبيه، بكن  جي  هينو بلاننو سوبنوقص ، هو  لتا ون ه  لبتقد ل.لبعل

 : 1يعور كون لبنوقص  س د بدن قا  لبلوعل لمث  إ 

 *من بندُ شنْا ً هإب  إتوةِنو*

 صاف إسااوً، للبتقااد ل: ماان بااد  ن كوناات شااا ً، كااال  قاادرل لبأعنااار، لعناادي  ن تقااد ل 

 ُما." ن" ملتغن  عنه، كعو  لتغن  عننو س د 

 :2لمثو  إيعور كون س د شاه بدن قا  لبلوعل 

ِعيـــ ثوبـ ن  ْن تعي ن من وعنــ ن كوبّاي  ون بنِ  ن لبّلِ عن   زمونن قنْامــ  للبأن

ثوب ن، كال قو  خياا ه.   رلد:  زمون كون قام  م  لبأعوع  كوباي ب   لبّلِ

 :3لمثو  لبت ل  إيعور كون س د " ن" م ايو عننو قا  لبلوعل 

اُ ه   سو ُخللشـ   ّمـو  نت ذل ننفنــــلل   إّن قامـ  بم تأكلنـــم لبضه

 رلد: ألن كنت، ههاف لبو ، هاق  " ن كنت" ثام ثااف "كاون" لجاوء سوبعنفصا  خلففاوً 

عاان لبعتصاا ، لسااـ "مااو" قالااه عايااوً ماان كااون، هااوبت   ثاااهنو، باائو  أتعاا  لب اااض 

  :  ّمو  نت ملتهو، من قا  لبلوعل:للبع اض منه. لمثو :  ّمو  نت ذل ننْفلل

ان  ـو تـن من ـو  قنْعتن ل ّمــو  نْنـتن ُمْلتنهِ   رُ هوهللُ  نْكـأل مو تأتِــ  لن  ـوإمَّ

لمثو  إيعور كون م ايوً مننو "مو" س اد "إْن" قاا  لب الب:  ه ا  لاال إّماو  ،  

 .4 ي: إن كنت   تف   غيلل"

شااّلل  لبكوهياا ،  قااا  لبعاصاال : لقااد  خااا سنااال لباال ي لبعاصاال  للبأااوم  ماان  

"ل ّمو ثاهه لجاسوً هف  مث  قابنم:  ّمو  نت منطلقوً لنطلقت، لإنّعو لجب ثاهه ألّن  صله 

ألْن كنت منطلقوً، ههاف    لب لا  قيوخايوً، هاصا  لبف ا  لبع لاا  للاا لنطلقات إبا   ْن 
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ا  لناال لبعفتاثاا  علاا  لألصاان هنصااانو، لثاااهت كااون لختصااورلً لعاااض مننااو مااو، هلاا

 لبف   بكون جع وً سين لب اض للبع اض منه للا مهو ، لمنه قابه:

اُ "   سو خللشـ   ّمـو  نت ذل ننفنــــلل   1هإّن قنْاِمــ  بم تأكْلُنــم لبضه

ل قااا  لبأااوم  ذلكااللً شاانلة تلكيااب  مااو  ناات منطلقااوً...: "ل أااب لبهاااف " ي  

لقاوً لنطلقات،  ي: ألن كنات "منطلقاوً ثاف عومله،   ن   لكون " ه  مثا :  ّماو  نات منط

لنطلقت، هأص   ّمو  نت ألن كنت، ثاهت لبو  قيوخوً، ثم ثاهت كلع   كاون  لختصاورلً، 

هونقلب لبضعيل لبعتص  منفصوً، لز دب بفظ   مو  س اد  ن ها  مايا   كاون  عاياوً 

قااوً عننااو، ل دغعاات لبنااان هاا  لبعاايم، ل سقاا  لبحااال علاا  ثوبااه، هصااور:  ّمااو  ناات منطل

نّف عل  لألل ؛ ألنه  شنل"  .2لنطلقت، للقتصل لبُعصن

سق   ن نلايل إبا  ر  اين باا ض نهاوة لباصالة خاوبفال هياه ماو جاوء خاوسقوً، لألل   

بلعالد، هقد نُِق ن عنه  نه  أي  لنار كون ه  لبتلكيب عل  لعتاور  مو  زلةدة،  قا  لسن 

وً، لتهاااف  مااو  هتقااا :  ن كناات ل ّد: "لبلااُت  رى لقاااب لبف اا  س ااد لبعفتاثاا  معتن اا

. 3منطلقااوً لنطلقاات، لإن شاائت  دخلاات  مااو  لب لةاادة هيأاااز م نااو مااو كااون  أاااز قالنااو"

ل قا  لسن   يش: "ل   عتن  عند لبعالد لغيلل إذل ثاهت مو ل تيت سوبف ا   ن تفاتن  ن 

اثا ، ، ل قا   سا ثيون: "لزعم  سا لب اوب  نّاه  أااز إلناور لبف ا  ما  لبعفت4لتكلل"

. لقد ردّ لبنهوة مو ذلب إبيه 5لتأ   "مو" زلةدة، هتقا :  ّمو كنت منطلقوً لنطلقت م ك"

لبعالد،  قا   سا ثيون: "للبصاهين  نّاه    أااز ذباك ألنّاه كاو  جالى مأالى لبعثا ، 

للألمثو  لمو  ألي مألللو تقو  كعو خع ت، ل   طلد هينو قيوب، لبيس لال لبعاي  

، لسنال لبل ي  خا لبلياط  من لبعتاأخل ن  قاا : "لُردّ 6ودة "مو"من مالي  قيوب ز 

سأن لال كو  جلى مألى لبعث ، هيقاو  كعاو خاع ، ل   غيّال، لبايس لاال لبعايا  مان 

 .7مالي  قيوب ز ودة  مو "

 ّمو لبل ي لبثون  هنا مو ذكلل لسان جنا  ل خاتوذل  ساا علا  لبفورخا  ها   ّن  ماو   

صاب، هنوسات عان لبف ا  ها  لب عا  لخاتقاوثوً مننعاو  ْن تلا    ن  ل  لب وملا  لبلها  للبن

لألخعوء م تقد ن  ن ذبك ر ي خياا ه،  قاا  لسان جنا : "هاإن قلات: سام لرتفا  للنتصاب 

   نت منطلقو :.
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قياا : سااـ "مااو" ؛ ألنّنااو عوقااات لبف اا  لبللهاا  لبنوصااب، ه علاات ععلااه ماان لبلهاا   

سنو من قاله ه   ّن لبل ء إذل عوقب لبل ء للبنصب، للال طل ق   س  علّ  لِجلّ   صهو

 . لمو قو ل  عكن ردّل سوآلت :1لب  من لألمل مو كون لبعهالف  ليه"

 ن لألص  ه  لب ع  بأله و  لبيس بلهللف، لب ّ  ه  قابنم تقا   بلفلب عل   -1

 .2لألص ،  قا  لألناوري: "مهو  لجاد لبفلب من غيل  ص "

عومل ؛ ألننو ثلف غيل محتد، لثم لبهلف  ّن لألص  ه   مو   ن   تكان  -2

لبعحااتد إذل خصااد ستلكيااب إماااو جعلاا  ه لياا ،  ل لخاااعي  لمااو تاادخ  علااا  

لبناعين بال كون لبنها ان  اجنان  مو  ه  لبهللف لبعنعل ، هضوً عان ذباك 

هإن لنو  قوعدة  صابي  تاند علا   ن لبلا ء إذل ثعا  علا  شا ء    حلجاه 

نال لبقوعدة،  قاا  لألناوري:"ثعا  لبلا ء علا  عن  صله، لب ّ   مو  تحض  ب

 .3لبل ء ه  س ض  ثكومه    حلجه عن  صله"

 ّمو لبكاهيان هقد  جاوزلل لبتللكياب لبلاوسق  لبكاّن تاأل لنم لتااجيننم بناو لختلاف 

عن لباصل ين هنم  للن  ّن   ّمو  نت ذل ننفنل   صالنو  ْن لبعفتاثا  لبتا  تهاّ  مها   دلة 

  لألعلاام: " ّماو  ناات منطلقااوً، هقاو  لبكاهيّااان: "لااا سع ناا    ن ، ل ن لبلالط  إْن ،  قااا

، ل قاا  لألنااوري: ":لإن لختلفناو ها  4لبعفتاث  هينو م ن   إْن  لبت  بلعأاوزلة عنادلم"

، ل قا   ساا ثياون: "لذلاب لبكاهياان إبا  5 ّن   ن  لولنو ل  ل  سع ن  إن لبللطي "

 .6ارة لبنع ة" ّن  ْن لال  دلة شلط كـ "إن" لبعكل

لقااد لخااتد  لبكاهيااان سعااو جااوء خااعوعوً هاا  س ااض لبقااللءلب لبقلآنياا ،  قااا   سااا  

لكااابك لخااتدبال  7أن تضلللَّ إحللداهماثيااون: "لقااد لخااتدبال علاا   نّنااو شاالط سقابااه: 

سوبقيااوب ساجاااد لبفااوء لبللسطاا  ألدلة لبلاالط،  قااا   سااا ثيااون بااابك دخلاات لبفااوء هاا  

 :8لبأالب، ل ّمو قابه

ْلتنهـــوً   .................................." ، ل ّمو  نْنتن من  إمو  قْعــتن

                                                             
 .381: 2لبحصوةد   1

 .28  236: 1لإلنصوف   2

 .15   243: 1لإلنصوف   3

 .357: 1لبنكت   4

 .10  72: 1لإلنصوف   5

 .233: 4لبتا ي  للبتكعي    6

   ل قصد قللءة ثع ة  إن تض  إثدللعو .282لباقلة ، 

 .233: 4لبتا ي  للبتكعي    7

و تاُر،   8 من  .234: 4لبتا ي  للبتكعي  عأ ل: هوهللُ  كألُ مو تأت  لن
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د  سناو من لبعفيد  ن نلى مو ذكلته كتب لبقللءلب لإعللب لبقلآن عان لآل ا  لبتا  لخات 

 لبكاهيان.

" جا      قا  لسن  س  زنأل : "ل مو ثعا ة هإناه ج ا  "إن" ثالف شالط لتضا َّ

. 1ِلْ " هلعااو  دغعاات لبااو  هاا  لبااو  هتهاات  بتقااوء لبلاالط"سوبلالط. للألصاا : "إن تنْضاا

ل قا  مك  لسن  س  طوبب: "قابه   ن تض َّ  قللءة ثع ة سكلل لبنعا ة لهاتن لبااوقان. 

 .2للجه لبقللءة سوبكلل  نّنو "إن" لبت  بلللط"

ل قا  لب جوج: "من كلال   ْن  هاوبكو  علا  بفاظ لبأا لء،ل م ناول: لبع نا  ها   

، ل قاا  لبلاعين لبهلاا : "قاباه 3" إن تنل  إثدللعو، تاكللو لبالكلة هتاكل""إن تض َّ 

  ن تنِض َّ  قللءة ثع ة سكلل "إْن" عل   نّنو شلطي ، للباوقان سفتهنو، ... هأّمو لبقللءة 

ل" لذبااك  ّن ثعاا ة رثعااه هللا  قاال : "هتاااّكُل"  لأللباا  هأااالب لبلاالط هينااو قابااه "هتاااّكِ

اّن  ن تكاان لبفاوء لماو ها  ثيّ لاو جالساوً بللالط، لرها  ستلد د لبكاوف لرها   لباللء هنصن

ل"  .4لبف   ألنّه عل  إيعور ماتد   ي: هن  تاّكِ

لقد رّجن لسن للو  ر ي لبكاهيين ه  مأا ء   ن  سع نا  لبلالط،  قاا : "لقاد  

 ذكل بـ  ْن م ون  رس    خل:

 ل لّجهه عندي  مار: ثدلو: لبللطي  كإْن لبعكلارة، لإبيه ذلب لبكاهيان،  

 ثاادلو: تااالرد لبعفتاثاا  للبعكلااارة علاا  لبعهاا  لبالثااد، للألصاا  لبتالهاام، هقاالئ 

، 5وال يجللرَمنّكم شللنقُن قللومٍّ أن صللّدوكم ،أن تضلللَّ إحللداهماسااوباجنين قابااه ت ااوب  

أنضر  عنكم اللكر صلفحاً أن كنلتم قوملاً مسلرفين6  لقاد مضا   نّاه رلي ساوباجنين

 :7قابه

تــو  ..................................   تغضــُب  ْن  ذنـو قُتنْياـ ن ُث َّ

 لبثون : مأ ء لبفوء س دلو كثيللً كقابه:

                                                             

 .150ثأ  لبقللءلب:   1

 .320: 1لبكلف   2

 .362: 1م ون  لبقلآن لإعللسه   3

 .676: 1لبدر لبعصان   4

 2لبعوةدة:   5

 5لب خلف:   6

 667خوزِ ، د الن لبفلزدق: عأ ل: جنورلً، لبم تغضْب بقتِ  لسِن   7
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اُ    سو ُخللشـ   ّمـو  نت ذل ننفنــــلل   هإّن قامـ  بم تأكلنـــم لبضه

 لبثوبي: عطفنو عل  إن لبعكلارة ه  قابه:

و  من  إّمو  قعت ل ّمــأ  ْنتن ُمْلتنهـــو  تـارُ هوهللُ  نْكــألُ مو تأتــ  لن

لبللل   سكلل إن لأللب  لهتن لبثوني ، هلا كونت لبعفتاثا  مصادر   با   عطاف لبعفالد 

 .1عل  لبأعل "

لقااد مناا  ذبااك لباصاال ان لخلجااال ماان شاااللد علاا   ّن   ن  مصاادر    قااا   

 .2 ننو لبعصدر  "لبعللدي: "لمن  ذبك لباصل ان، لتأّلبال تلك لبلاللد، عل  

للختكعو ً بنال لبحوف نلى  ن ناكل مو جوء عند لبعهدثين بن لف ماقفنم منه،  

ّن ماو  هقد ت اددب  رلرلام لتاو نات ها  لبتللكياب لبلاوسق ، هقاد ذلاب لألخاتوذ هيلال إبا  

 ذلب إبيه لباصال ان للبكاهياان جاد    غناوء هياه، لنلاب إبا  لبلااللد عاد  لبصاه 

جد   نتهو ،  قا : " صف هيلل نظل ت  لبكاهيين للباصل ين سأنّنعوللخم س ضنو سو 

  و"  ناه   غنوء هيه من سدةه إب  ننو ته"، ل قا  عن تلك لبلااللد "لبغل اا " علا  " ّما

 ثوج  إب  تصد   لبل ب سلاانو، ألنّنو جعي وً غيل صهيه ". 

  لبع لها  بادى ل   لك هيلل ه  صه  سيت  سو خللشا ، ألنّاه كاون م للهاوً تعاو 

ب ناو لبلايابلبنهوة لبقدلم ، لبكنه  لى  ّن " ّمو  نت" ه  لال لبايت رلل   خوطئ  تكالر 

ناد علس ض لأللعي  س د  ن للردلو خياا ه "عن غفل " ها  كتوساه. للبللل ا  لبصاهيه  

 هيلل ل  إمو كنت، لل  رلل    س  ثنيف  لبد ناري للسن در د.

قعات ل ّماو  نات مالتهو"، هناا ها  ر ي هيلال مان  مو لبايت لآلخل، للا "إماو   

للكلللو  لألخعوء لنتهو  لبعالد، صن ه تأ يدلً بقابه: إذل  تيت سأّمو ل ّمو هوهتن لبنع ة م 

نات لناو م  لأله و ". ل قا  هيلل س د ذبك "لمنعو  كن من  مل، هإنّه  أب رهض  ّماو  

ة غيال اها  عااورمن إّمو ... ل ماو لبعأب   ضوً. إذ     ق   ن شوعللً طلم لبنفس  ارد سد ً 

 دة كلعا  شاد م لله  ل  إّمو... ل ّمو، ل لت ع  سد ً من كنت لبت  تنوخب لبعقو  لتالهقه

 لبقلم ه  ماي نو ل   نت.

ل خيااللً  االى هيلاال  ن خااوةل شاااللد  ّمااو زلةفاا  لياا ت علاا  قيااوب سياات  سااو  

 .3ُخللش "

                                                             
 .54-53مغن  لبلايب:   1

 .224لبأن  لبدلن :   2
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و  هيلل ماقفين: لأللُ  مد دو للبثاون  لقد لقف لبدكتار لبليد   قاب سكل من ك 

 رلهضو مو جوء عندل.

 قا : "لهيلل مهم ه  لصفه شاللد؛  ّمو تلك سوبغللس ، هن  ه وً  مثل  غل اا   

نتيأا    خت عو  غل ب"... لبكنه  أونب لبهم إذ  هول   ن  ثات  ن تلك لبلااللد كلناو

    كعو ه  خوةل لبلاللد .خطأ ه  لبللل    كعو ه  سيت  سو ُخللش    ل لنتهو

للا  قا  إن " مو  نت" ه  سيات " ساو خللشا " رلل ا  خوطئا  صاالسنو ماو رللل  

 عو   ّماو سا ثنيف  لبد ناري للسن در د من "إّمو كنت". لبكن  أب  ن   ننلا   ن لخات 

ه متلاة سأنت  ل لخم ملهاب هاإخل منصااب كاون م للهاو ساين لب لعاوء ثاين كتاب خاياا 

وً، نات منطلقاقد قلنو ...  ن خياا ه خأ   ختوذل لبحلي  عان نطام لبف ا  ها   ّماو  لبكتوب. ه

  لإن لبحلياا  ره ااه. هلاايس ماان لبيلاايل إذن  ن ناا عم ماا  هيلاال  ن خااياا ه خاادب سللل اا

  ن تفض  خوطئ  هألردلو ه  كتوسه.  ّمو رلل    س  ثنيف  لبد ناري للسن در د هو  صن

 عل  رلل   خياا ه للا  خام.

م إّن لتنو  لبعالد سونتهو  إّمو  قعت، لإّمو  نات مالتهوً بايس باه ماو  االرل، هاإّن ث 

لخت عو  إّمو م  لأله و     هتاوج إبا  شاولد  ثاتاه، كعاو  ن لخات عو   ّماو متلااةّ سأنات  ل 

 .1لخم  مل علهه لبنهوة لألللة  كوبحلي  لخياا ه"

عاان شاااللد لااال لبتلكيااب  ّمااو لباادكتار لبلاايد   قاااب سكاال، هقااد  خاانب لبهااد ي  

 هألرد هينو:

  مو  نت منطلقوً لنطلقت م ك. -1

  ّمو ز د ذللاوً ذلات م ه. -2

 هإن قام  بم تأكْلنم لبّضا ُ    سو ُخللش   ّمو  ْنتن ذل نفـل -3

 هوهلل  كألُ مو تأت  لمو تارُ   إّمو  قعت ل مو  ْنتن ملتهو -4

  ّمو  ْنتن سللّ هوقتلبْ  -5

  ّمو ز دو قوةعوً  قم م ه. -6

ل   هللنو ل  لينو كعو خام عليه عن لباصل ين للبكاهيين إب   ن خالج هل

 ثا  لال لبلاللد سوبت ليقوب لبتوبي :

  قا : "هيعو  ت لم سوبلولد لبثوبي: 
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 قا  لسن   يش:  ّن  ْن ه   ّمو ه  ماي  نصب سف    د  عليه قابه "بام تاأكلنم  

 اي  نصب سنفس "بم تاأكلنم"لبضا " لتقد لل سقيت  ل خلعت لنهالعو، لبيلت ه  م

 ألنّه ه  خال إّن لمو س د إّن     ع  هيعو قالنو.

هعن لال نتااين  ّن لسان   ايش كاون  ظان  ّن لبلاوعل ل ساو خللشا  كوناو علا  لةاو   

 للهوق. لبكن بم  كن لألمل سيننعو كابك، سدبي  لبايت لبتوب  ه  لبقصيدة:

 لبللُم تأخـاُ مننو مو ريْيـتن ســه  للبهـله  كفيك من  نْنفوِخنو جــُلبُ 

خللشا   هوبقصيدة لأوء   مد ... لم ن  لبايت عل  تفليل لبكاهيين لا إن كنات  او  ساو

 كثيل لبقا ، هإن قام  ماهارلن   ضوً بم تنلكنم لبلنان.

 هيعو  ت لم سوبلولد لبللس : 

 ناات   ناالى لباصاال ين  ضااطللم مااالانم إباا  تقااد ل "لألن كناات"  صااوً  ألّمااو 

ّمااو هيكااان لباياات  ّمااو  ناات، لألن كناات ماالتهوً، هااوهلل  كااأل... للااا تلكيااب غل ااب.  

 لا  "هاوهلللبكاهيان هيأ لاان  ّماو مللدها  إلّماو لبلاوسق  بناو م طاها  عليناو، ل أ لاان جع

  كأل" جالسوً بلللط هيلتقيم لبكو .

 هيعو  ت لم سوبلولد لبحومس: 

 ن تكان للق   ه  جالب شلط  دلته  ّماو، للاا ل  لل تفليل بلفوء ه  هوقتلب،  

، هتكاان ر ي لبكاهيين. لبا كونت  ّمو  نت ه  لألص  ألن كنت بعو ثلن  ن تاأت  سوبفاوء

 م تلي  سين  ن لبعقدرة للبف   لب وم  هينو للا لقتلب.

 مو لبلولد لألخيل هنا من لي  لبكاهيين كعو  قا  لباغدلدي لقد ج لال  قام هياه  

السوً بللالط علا  ماالانم، هاو  صان ل ثتأاوج ساه علا  لباصال ين، كعاو   مأ لم  ج

 .1 صن ل ثتأوج عل  لبكاهيين سله  لبحلي  ألنطلم ه   ّمو  نت منطلقوً  نطلم م ك"

إباا   ن  صاا  إباا  لبنتيأاا  لبتوبياا ؛ للاا   ن مااالب لباصاال ين     لااتقيم عنااد  

 ،لبكاااهيين  قااا : "للكااال ناالى  تطايقااه علاا  ثوثاا  شاااللد لبكنااه  لااتقيم علاا  مااالب

ماااالب لباصااال ين    لاااتقيم عناااد تطايقاااه علااا  ثوثااا  شااااللد لبكااان  لاااتقيم ماااالب 

 لبكاهيين...

لنحلد من لال كله إب   ن لبلاللد لبت  ذكلنولو ه  صدر لال لبكو  ل خايعو  

 ي لبثوبي للبللس  مننو تلجن ر ي لبكاهيين عل  ر ي لباصل ين. لبكن     ل    از ر

 .1لبكاهيين  مثل  تكان هينو ملول   إلن تعو  لبعلوللة"
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للب أيب  ن لبدكتار   قااب س اد تهليا  لبلااللد لتفصاي  لبقاا  هيناو لتالجين  

 .2ر ي لبكاهيين  حتم كومه سوبقا  لبتوب : "هوبعلأب  إذن   ت ل  ماي وً بلاهي"

لّم لبدكتار عاد لبالوب مهعااد لبكهلا  علا  ماو جاوء   عناد لبادكتار لبلايد لقد عن

، هقاد   قاب سكل سوآلت : "لمعن درب لال لبعلأب  من لبعتأخل ن لا لبليد   قاب سكل

للن ين، إذ  اسهي لبعلأب  لبكنّه بم  اد هينو ر  وً، لإنّعو ثول  جندل تالجين ر ي لبكااهي

صادر    ّن " ّمو" ملكا  عن   ْن  لل  ه  م ن  لبللط،  مو لباصل ان هيللن   ْن  م

 بيلت شلطي  م  لتفوقنعو  ن  مو  عاض عن  كون  لبعهاله .ل

لرل   دب  عل   ن تحل ج لبعلوة   تعل  م  لبل ي لبكااه  هقاو : "لاا  نلاب  

بلعقو ". لقد صب لباوثي جندل ه  تهد د م ن  لبفوء لبكنه بم  ص  إبا  نتيأا  بتاجياه 

 ّماو" ملكاا ، لباا  نّاه ج لناو ل خم لبعنصاب ألنّه لستد  سوبليل علا  نناج لبقاوةلين ساأن "

سليط  شلطي  بتحلد معو لا هيه، لب لّه كون  ص  ثينال  إب  غو   ه  سهثاه، لبكناه 

 .3بم  هقم شيئوً لقد قو  ه  ختو  سهثه:  هوبعلأب  إذن   ت ل  ماي وً بلاهي "

 مو لألختوذ عاوب ثلن هقد ر ى  نّنو تللكياب م للا  سطل قا  بام   نادلو لب لسا   

 عن ذبك هإنه من لألثلن لجتنوب مث  لال لألخلاب،  قا : "ألن لب الب لألللةا  هضوً 

ثين تلكعال سعث  لال لألخلاب بم  در سحلدلم ش ء من لال لبهاف، للبتقد ل للبت ليا ، 

إنعو نطقال خليق  لطا وً، سغيل لعتعاود علا  تها ا  لتأل ا   ل مللعاوة بقالعاد لبعنطام، 

صارلم لبلوسق  عل  لي  لبقالعد لبنها  ... ساوبلغم مان لغيلل، معو بم   لهال ه  ع

قيوخااي  لااال لألخاالاب لإ ضااو  ملمااول س ااد ذبااك لبلاال ،  هلاان لجتنوسااه ه صاالنو   

 .4 لتليغه، بغللسته، لت قيدل"

سينعو نظل لبدكتار إسللليم لبلاومللة  إبا  ماو قوباه لبنهاوة عان لبتللكياب لبلاوسق   

نظالة غللسا  هناا  الى  ن لبتللكياب   عوقا  بناو  لمو صوثانو من تأل وب لت لايوب

سااأّن  صاالنو   ن كااون ...  لمااو ج لناام  ااالاان بااابك لجاااد ل خاام منصاااب س اادلو. ثاام 

  تطلق إب  قا  لبلوعل:

اُ    سو ُخللشـ   ّمـو  ْنتن ذل ننفنــــلل   هإّن قنْاِمـ  بم تأكْلنـــم لبضه

كنت، إب   ن  صا  بقنوعا  مددللاو  ناه   هيلى  ّن هيه تصهيفوً بكلع   نت مكون  

جعاا  سااين لب اااض للبع ااّاض،  قااا : "ذكااللل  ّن "كااون" تهاااف س ااد   ن  لبعصاادر   
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ل  ّاض عننو  مو  ل اق  لخعنو لخاللو نها: " ماو  نات سناّللً هاوقتلب" للألصا  " نات 

نات كنت سللً هوقتلب" ههاف كون هونفص  لبضعيل لبعتص  سنو للا لبتوء، هصور   ن  

سنّللً" ثم  ت  "سعو" عايو عن "كون" هصور " ن مو  نت سناّللً" ثام  دغعات لبناان هصاور 

 :" ّمو  نت سنّللً".

 لن  ن لال ش ء غل ب غو ا  لبغللسا  ل ناو    شا ل  ن " ماو" لاال  صالنو " ن  

د كنت" ل  ت لف ت ا ضوً عل  لال لبلوكل ، لكيف تكان "مو" عاياوً عان "كاون" هقا

بأعلا  لمو" زلةدة هكيف ت اض  كون  ل  كون  مان لأله او  لبعنعا  ها  سناوء قوبال: إن "

 هضوً عن  لبف    ذل قيع  كايلة ه  لبأعل  لب لسي ...

للباي ثفّ لم عل  صااف  مثلاتنم لاال كوبعثاو  لبعتقاد  للبعثاو  لآلخال  الدُ ها   

سان ماْلدلب مصنفوب نها    خلى " مو  نت منطلقوً لنطلقت" مو ر لل مان قاا  لب ااوب 

  حوطب خفوف سن ندس  لبلوعل:

اُ    سو ُخللشـ   ّمـو  نت ذل ننفنــــلل   هإّن قنْاِمـ  بم تأكْلنـــم لبضه

 لاان  ن هاا  لااال لباياات تصااهيفوً ل ّن  كناات  صااهفت " ناات" لسلاااب ماان لااال  

لبتصهيف ثصلت لال لألخطارة لبنها  ، ل ادل  ن لسن در اد قال  لبايات علا  ثقيقتاه 

هف "كناات" إباا  " ناات كعااو لااا مثااات هاا  كتااوب" ل شااتقوق" لقااد ذلااب لااال هلاام تصاا

لبعالب لبعالد هقو : " مو كنت منطلقوً لنطلقت" لعل  لال هإن " مو" ياللر   متطلاا  

يااوً ماان "كااون" ألنّنااو  للاا  بيلاات مدبفاا  ماان " ن" ل "مااو" ل ن "مااو" لااال بيلاات ِعان

مااو ذلااب إبيااه لبعااالد هاا  لبعثاا  لجتع اات ماا  "كااون" كعااو هاا  قااللءة لساان در ااد بلاياات ل

 .1لبعتقد ، لعل  لال هليس ذبك من سوب لبأع  سين لب اض للبع اض"

ل ظنل ه  نظلة لبدكتار لبلاومللة  تطاوسم ما  ماو ذلاب إبياه هيلال كعاو ذكلناو  

خوسقوً من ثيي تاجيه لبلولد لبنهاي، لبكْن بم نأد لبدكتار لبلاومللة   اجاه لبتلكياب 

نأدل  لهض  صوً نودى سه لبنهوة، للا    أاز لبأع  سين لب ااض تاجينوً نها وً، س  

 .2للبع ّاض،  قا  لألناوري "لب اض للبع اض    أتع ون"

للبااااي  اااادل بلاوثاااي س اااد لاااال لب ااالض عااان لب لعاااوء لبلاااوسقين للبوثقاااين  ن  

قاا  لبتللكياب لبلاوسق   عكاان م وبأتناو س ياادلً عان لبتااأل وب للبتقاد للب لبتاا    تعات بال

لبتللكيااب سصاال ، لبكاان قااا  ذبااك  عكاان  ن نهاادد عااددلً ماان لبنقااوط بللاايل علينااو هاا  

 لبع وبأ :

                                                             
 .90-89لبنها لب لس :   1
 .47  343: 1لإلنصوف   2
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س ض لبلاللد لبت  ذكللو لبنهوة تهتع   كثل مان لجاه، هقاا  لبلاوعل لب ااوب  -1

 1سن ملدلب قد رللل لسن در د:"

اُ    سو ُخللشـ  إّمـو كنت ذل ننفنــــلل   هإّن قامـ  بم تأكْلنـــم لبضه

ُلجد عند لبنهوة " مو  نت ذل نفل". هوبايت قد دخله لبتغييل بغو    ل ادلو لبنهاوة، للاال  قد

 ت ورض م  مو جوء سه لألصابيان.  قا  لألناوري: "إذل جوز  ن  هع  لبايت عل  لجه 

 .2خوةغ ه  لب لسي  هقط خقط ل ثتأوج سه"

وبف مااو  جعاا  كثاالة لبتااأل وب للبتقااد للب هاا  لبتللكيااب لبلااوسق   ضاا فنو ل حاا -2

عليه لبنهوة  ّن لألص  عاد  لبتقاد ل للإلياعور،  قاا  لسان   ايش: "لُكلّعاو كثال 

 .3لإليعور كون  ي ف"

، ل قاااا  4ل قاااا  لبليااا : "لألصااا  عاااد  لبتقاااد ل ساااو ياااللرة ملأئااا  إبياااه"

، ل قا   سا ثيون: "لكو  سغيل إيعور  ثلن من 5لبلي : "لإليعور خوف لألص "

 .6كو  سإيعور"

 هنلتض   ن لبتللكيب لبلوسق   عكن تاجيننو لهم لآلت :

 عكاان  ن تاجااه  ّمااو علاا   ننااو عنصاال تاكيااد كعااو ذلااب إباا  ذبااك لب محلاالي  -1

ل كان س يدلً عن تلكياب: ألن كنات ثام   ْن + ماو    ثام لنفصالت إبا   نات لماو 

صوثاه من تحل أوب لبنهوة،  قا  لسن للو : "ل ّمو لبتاكيد هقّ  من ذكلل، لبم 

 ر مان  ثكاام شالثه غياال لب محلالي، هإنّااـه قاو : هفوةاادة " ماـو" هاا  لبكااو   ن 

ت طيه هض  تاكياد، تقاا  ز اد ذللاب" هاإذل قصادب تاكياد ذباك ل نّاه   مهوبا  

 .7ذللب ل نّه سصدد لبالوب ل نّه منه ع  ع  قلت " ّمو ز د هاللب"

"لبهاو "، لب ا   مو ل خم لبعنصاب ه  لال لبتللكيب هيعكن تاجيناه ها  ساوب  -2

لباوثي قد لختفود معو جوء عند لبلقون  ه  ثوشيته عل  شل  لبتصل ن هقاد قاو  

سوبهااو  هاا  تاجيااه لبتللكيااب لبلااوسق ،  قااا : "قااو  لبلقااون  ل   حفاا   ن تقااد ل 

هحلب  ل قصد ه  قاا  لبلاوعل  ساو خللشا  ...   اارث ها  لبتلكياب لركوكا  

  هحلب بكانك ذل نفل ألن قام  بم تأكلنم له  لبع ن  هلودلً؛ إذ    تأه  ن  قو

                                                             
 .313ل شتقوق:   1
 .8  90: 1لإلنصوف   2
 .98: 2شل  لبعفص    3
 .303: 1شل  لبلي    4
 .517: 1شل  لبلي    5
 .288: 1لباهل لبعهيط   6

 .82مغن  لبلايب:   7
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لبضا ، س  لبعتأه  ن  قو  منعو تاكل  نت ه  ثاو  كاناك مااكارلً ساوبنفل هاإن  

 .1مثلك ذل نفل إذ قام  بم تأكلنم خن  لبأدب ثت  تتله  عل  سقامك لنفل "

إيوه  إب  مو لجدنول عند  ثد لباوثثين لبع وصال ن لباا ن  خاالل ستاجياه لبهاو  

 ً   نّااه  قاالب بلصااالب ل  لاال بلفناام،  قااا  لباادكتار عاااد لبالااوب مهعاااد لبكهلاا : زلععااو

"لس د ك  مو ذكل من تااو ن لآلرلء، للخاتوف لجناوب لبنظال ها  تاجياه لبعلاأب  نعيا  

إب   ّن   نت  ه  لال لبعلأب  ماتد ، للبعنصاب إنعو لا ثو  قد خدّ ملدّ لبحال، لب لاه 

نال لبل ي  عكان تحال ج لألمثلا  لبتا   جوزلاو خاياا ه لألقلب بلصالب ل  لل بلفنم، لس

ه  نها:  مو ز د ذللاو ذلات "لكاال نحالج نهاا قاا  لب سّاوء: ماو بلأعاو  ملاينو لةيادلً، 

هعلينو ماتاد ، ل  لةيادلً  ثاو  خادّ ملاد لبحاال ل خياللً ب ا  سناال لبتاجياه تغادل لبعلاأب  

 ثاايط سنااو ماان تقااد ل    ااد  عليااه  ميلاالة، خاانوً تنولبنااو، قل اااوً تنولشاانو، س ياادلً ععااو

 .2لبكو "

                                                             
 .195: 1ثوشي   س عل  شل  لبتصل ن   1

 .186لـ : 1406مأل  آدلب لبعلتنصل   لب دد لبثوبي علل   2
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 المسألة الحادية والثالثون

 الخالف في االسم بعد "ال" النافية للجنس

 

 قا  لبلي : "للبفته  ه  "  رجّ " عند لب جاوج للبلايلله : إعللسيا  خوهاوً  

ه بلعالد للألخفش لغيللعو، إنّعاو لقا  ل خاتوف سياننم إلجعاو  قاا  خاياا ه، لذباك  نّا

قاو : ل " " ت عاا  ها  مااو س اادلو هتنصااه سغياال تنااا ن، ثام قااو : لإنّعااو تال  لبتنااا ن هاا  

م عابنو ألنّنو ج لت ل  لمو ععلت هيه سعن ب  لخام للثاد كحعلا  علال، هاألَّ  لبعاالد 

قابنه: تنصاه سغيل تنا ن سأنّنو نصاته  ل ً بكنّه سُن  س د ذباك ههااف مناه لبتناا ن بلاناوء، 

 عل  علل، بلانوء لتفوقوً.كعو ثاف ه  خ

لقو  لب جوج: س  مللدل  ّنه م لب، بكنّه ما  كاناه م لساوً، ملكاب ما  عوملاه    

 نفصا  عناه، كعاو    نفصا  علال مان خعلا ، ههااف لبتناا ن ما  كاناه م لساوً بتثوقلاه 

اااب مااا  عوملاااه، إلهاااودة " " لبتالةااا ،  سوبتلكياااب مااا  عوملاااه. قاااو   ساااا خااا يد: إنّعاااو ُرّكِ

ق كعو  هودته "من" ل ختغللقي  ه  ل  من رج  ها  لبادلر، ألّن "  رجا  ها  بوختغلل

لبدلر" جالب: ل  من رج ، هلكاال " " م  لبنكلة، كعو  ّن "من" ملكا  م نو، تطايقوً 

 بلأالب سوبلدل ، ثم ثاف لبتنا ن بتثوق  لبكلع  سوبتلكيب م  كاننو م لس .

ألن ثاف لبتنا ن ه  ثوبا  لباصا  مان للأللب  مو ذلب إبيه لبعالد ل صهوسه،  

ل خم لبعنان بغيال لإلياوه  للباناوء: غيال م نااد ل  ضاوً: لبتلكياب ساين " " للبعنفا ، 

بيس سأشدّ منه سين لبعضوف للبعضوف إبيه، للبأور للبعأللر؛ ل   هاف لبتنا ن مان 

 .155: 2لبثون  ه  لبعاي ين". 

هوة ثا  لخم   لبنوهيا  بلأانس إذل كاون ذكل لبلي ه ه  لال لبند خوهوً سين لبن 

 مفلدلً ل  لا مان     م لب:.

ذلب لباصل ان إب   ّن لخم   لبنوهيا  مانا ، لسالز ذباك عناد عادد مان علعاوةنم  

 كوألخفش للبعوزن  للبعالد.

سينعو ذلب لبكاهيان إب   نّه م لبو لتا نم نفلو من نهاوة لباصالة ماننم لبألما   

ون ..للب جوج للب جوج  للب من  ليلله  للبله

 لإبيك تفصي  لال لبحوف: 

قا  تفصي  قا  من قو  سانوء لخم   لبنوهي  من لبعفيد  ن نليل إب  قاا  خاياا ه  

لباي لنطلم منه لبفل قون. هوباصل ان لمن تا نم  خالل سعو  ل ل من كوماه  ّن لخام   
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ال سوب لبنف  سو... لتال  لبنكلة موز  بلانوء ثين قلننو ستلكيب خعل  علل  قا : "ل

لبتنا ن بعو ت ع  هيه  ز ، ألنّناو ج لات لماو ععلات هياه سعن با  لخام للثاد نهاا خعلا  

 .1علل"

 قا  لبعالد: "لعلم  ّن   إذل لق ت علا  نكالة نصااتنو سغيال تناا ن، لإنّعاو كاون  

لر ها  لباد  ذبك بعو  ذكلل بك: إنّعو ُلِي ت لألخاور جالسوب بوختفنو . إذل قلت:   رجا

ال بام تقصااد إباا  رجا  س ينااه، لإنّعااو نفياات عان لباادلر صااغيل لاال لبأاانس لكاياالل. هناا –

 جالب قابك: ل  من رج  ه  لبدلر: ألنّه  لأ  عن قلي  لال لبأنس لكثيلل.

   تلى  ّن لبع له    تق  لولنو؛ ألنّنو   تدّ  عل  لبأنس، ل   ق  لبالثد مننو  

ْلفو: هلّعو كونت " " كابك ه  ماي  لبأعي . هلا قلت ون علا  كا –: ل  من ز د: كون خن

 ل ستدلء للبحال كدخا  "إّن" ل خالتنو علينعو، هأععلت عع  "إن".

هأّمااو تاال  لبتنااا ن، هإنّعااو لااا ألنّنااو ج لاات، لمااو ععلاات هيااه سعن باا  لخاام للثااد  

اه لبنصاب . ل قا  لسن لبّلللج ه  كو  قل ب من لال: "لبفتن لبااي  لا2كحعل  علل"

لا مو جوء مطلدلً ه  لألخعوء لبنكللب لبعفلدة ل  تحد لخاعوً س يناه مان لبنكاللب إذل 

نفيتنو "سو" لذبك قابك:   رج ن ها  لبادلر ل  جور ا  هاأي لخام نكالة لبا  " " لكاون 

جالسوً بعان قاو : لا  مان غاو  هناا مفتاا ، هاإن دخلات " " علا  ماو ععا  س ضاه ها  

ة بم ت ع  ل  شيئوً إنّعو تفتن ل خم لباي  لينو إذل كونات قاد نفات س ض من م له   ل نكل

مو بم  اجاه ماجب. هأّمو إذل دخلت عل  كو ل قد  لجاه ماجب هإنّنو   ت ع  شيئوً لإنّعاو 

خابف سنو إذل كونت تنف  مو بم  اجب، لك  منف  هإنّعو  نف  س د  ن كاون ماجااوً، ل نات 

نفيات جعوعا  لبأانس، لكاابك إذل قلات: لا  مان رجا : بام إذل قلت:   رجا  هيناو، إنّعاو 

تلأ  عن رج  للثد س ينه، إنّعو خأبت عن كا  مان باه لاال ل خام، لباا  خاقطت "مان" 

 .3هقلت: ل  رج : بصلن بالثد لبأع ، هإذل  دخلت "ِمْن" بم  كن إ  بلأنس"

 قااا  لساان لبحلااوب: "لإذل دخلاات " " علاا  لخاام جاانس مفاالدل نكاالة سنياات م ااه  

لُرّكاو هكونو كوبكلع  لبالثدة، لهاتن آخالل بلتلكياب هأل او باابك مأالى لبأا ء لبالثاد، 

ل هاااف منااه لبتنااا ن بلانااوء، هيصاايل، س ااد  ن كااون  مكاان لألخااعوء غياال مااتعكن، لذبااك 

كقابك:   رج  ه  لبدلر ل  جور   بك، بنال كعو تقا : خعل  علال ها  لبادلر لثاوث 

 .4عللة عندي"

                                                             
 .274: 2لبكتوب   1

 .357: 4لبعقتضب   2

 .379: 1لألصا    3

 .179لبعلتأ :   4
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لألناوري مو لثتج سه لباصل ان، هنم  للن  ّن  ص  لبتلكيب:   ِمْن لقد لّين  

ُج ل ها  لبادلر؛ هناا جاالب مان قاو : لا  ِمان رجا  ها  لبادلر: ههااهت ِماْن مان لبلفاظ  رن

لركات م    هتضعنو م ن  لبهلف هلابك سُن  ل خم عل  لبفته ، ألنّنو  خف لبهلكوب 

إنّعو قلنو إنّه مان  عل  لبفتن ألّن لألص  ها    قا : "ل مو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال:

قابك: "  رج  ه  لبدلر"   ِمْن رج  ه  لبدلر؛ ألنّه جالب من قو  "ل  من رج  ه  

لبدلر:" هلّعو ثاهت "من" من لبلفظ لركات م  " " تضعنت م نا  لبهالف هاجاب  ن 

لسنيات علا  لبفاتن، ألنّاه تُْان ، لإنّعو سنيات علا  ثلكا  ألّن بناو ثوبا  تعكان قاا  لباناوء، 

 .1 خف لبهلكوب"

 لب ّ  مو قوبال  هتوج إب  منوقل : 

 ه   قالبنم دعاة إب  لبتقد ل للبهاف،   ثوج  سوبتلكيب إبينو. -1

هاا  كومناام رسااط سااين جعلتااين إثاادللعو خال اا  للاا  "  ماا  لخااعنو، للبثونياا   -2

تحتلااف عاان لنلااوةي  للاا  جعلاا  لاا  ماان رجاا :" لم لااا   ن لبأعلاا  لبحال اا  

 لبأعل  لإلنلوةي  تلكياوً لد ب .

لقد توس  لبنها اان عالض ر ي لباصال ين لثأأنام لتاخا ال ها  ذباك،  قاا  

 لب كالي: "للثتج لأللبان عل  سنوةنو من  لجه:

 ثاادلو  ن سااين     لسااين لبنكاالة ثلهااوً مقاادّرلً، للااا "ِمااْن"، لل خاام إذل تضااّعن  

ن رجا  ل  ِمْن  لننو، ألنّناو جاالب مان قاو : لا  مام ن  لبهلف سُن . لإنّعو لجب تقد 

 ل    لبدلر،ه  لبدلر لإنّعو دخلت لننو بتد َّ عل  لبأنس. لذبك  نّك إذل قلت: ل  رج  ه

ن  ل   رج  ه  لبادلر ساوبله  للبتناا ن تناول  رجاوً للثادلً، ثتا  باا كاون لناو  رجاو

قلت:  كابك إذل  تنول  لبأنس كله. ل كثل بم  كن ل ختفنو  متنول ً بنعو. هإذل  دخلت  من

مو جوءن  من رج  بام  أا   ن  كاان جاوء  للثاد  ل  كثال. لإن ثااهت  مان  جاوز  ن 

دة  كان جوء  رجاون  ل  كثال. لإذل ثاات ذباك صاور ل خام متضاعنّو م نا   مان  لبعفيا

 م ن  لبأنس.

ِماْن  سيننعااو للباجاه لبثاون   ّن     كّعاو بام ت عاا  إ ّ إذل  صاقت ل خام لكونات   

عنّه ماللدة صاورتو كو خام لبعلكاب ها  ساوب لب ادد كحعلا  علال، للبعلكَّاب  ُْاننا  بتضا

 م ن  لبهلف.

 للبثوبي  ّن     ه  لال لباوب خوبفت سقي  ثللف لبنف  من لجنين: 
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 ثدلعو:  نّنو جالب بعو بيس سإ أوب، س  لا لختفنو ، لسقي  ثللف لبنف   أوب  

 سنو عن لبالجب.

ثون :  نّنو محتّص  ساوبنكلة لب وّما  لبتا  لا  جانس، لبايس شا ء مان ثاللف للب 

. ل يوف لب كالي إب  ثأأنم  نّه باا كاون لخاعنو 1لبنف  محتصوً سضلب من لألخعوء"

م لسوً بكاون مناناوً، كاابك باا كاون م لساوً بكاون لناو  ه ا  مهاالف  اد  علا  لإلعاللب 

كاون م لساوً هيظنال ذباك ثاين  فصا  سيناه نها:   " جد  ل    رى" إياوه  إبا   نّاه باا 

لسين م عابه ساوبظلف، ل قاا : "... للباجاه لبثوباي:  ّن "رجا " لولناو باا كاون م لساوً 

بكااون منانااوً؛ ألّن لبتنااا ن تااوس  بإلعااللب، لإنّعااو  عتناا  سااوألبف للبااو  لعااد  لبّصاالف 

 وء.للإليوه ، لك  ذبك غيل ماجاد، هت يّن  ْن  ضوف عد  لبتنا ن إب  لبنا

للباجه لبللس :  نّه با كون م لسوً بكون سف   مهالف، لكون لبتقد ل    جاد  ل    

  جاد  م نولاو   رى، لنها ذبك، للال س يد لبتقد ل، ألنّك تقا : "  إبه إ  هللا" هلا كون

يال غلآلبنا   بكون لبنف  منلاسوً إب  لجدلنك، لبيس لبع ن  علياه، لإنّعاو لبع نا   ّن عاد ن 

 بع ن  ه  نفس لبعنف ، للا عد  تصارل   عد  لجدلنك.هللا 

للباجااه لبحااومس:  نّااه بااا كااون م لسااوً بأااوز نصاااه ماا  لبفنصاا ؛ ألّن كاا  م االب  

 أاز  ن  فص  سينه لسين لب وم  هيه سوبظلف خصاصوً، كـ "إّن" هإنّك تقاا : "إّن ها  

 .2لبدلر ز دلً" هت علنو م  لبفص  سوبظلف"

 لااوً خاااب لبانااوء: "ألنّااه إذل كااون مفاالدلً تضااّعن م ناا  ل قااا  لساان لبهوجااب م 

لبهللف، هاجب سنورل، لسيون تضعنّه م ن  لبهالف  ّن قاابنم:   رجا  ها  لبادلر  سلاغ 

ه  لبنف  من   رج و ه  لبدلر، لبيس رج و ه  لبدلر، ل   عكُن تقد ل مو  كان سه كابك 

هاجب تقد للو، لال م   ّن لبهكام  إ  سهلف مدكد، للبهلف لباي  دكد سه لبنف  "ِمْن"

مننم سانوء   رج  ها  لبادلر،  اجاب لاال لبتقاد ل، لباا كاون م ناول كع نا    رجا و ها  

 .3لبدلر، ألن لبانوء ه  بغتنم إنّعو  كان ذبك"

لصهن لسن عصفار مو ذلب إبيه لباصل ان  قا : "لقاد ذلاب  كثال لبنهاا ين  

تلفال ه  ماجب لبانوء. هعننم مان قاو : إنّعاو سنا  من لباصل ين إب   نّنو ثلك  سنوء. للخ

بتضعنه م ن  "ِمْن"، كأّن قوةوً قو : ل  من رج  ه  لبادلر: هقاو  مأيااه:   رجا  ها  

 .4لبدلر، ألن " " نف  عو ، هيناغ   ن  كان جالسوً بلدل  عو ، للا لبصهين"
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عنه م نا  لباو  سق   ن نليل إب  ر ي ذكلل  سا ثيون ثا  سنوء لخم لبنوهي  بتضا 

لبت  تفيد لختغللق لبأنس،  قا : "لزعم س ضنم  نّه سُن  بتضعنهه لبو  لبت   خاتغللق 

لبأنس"، لقد ُردّ لال لبقا  سوعتاور هلود لصفه ساوبنكلة،  قاا   ساا ثياون: "للاا هوخاد 

ساصاافه سااوبنكلة، لبااا كااون علاا  مااو زعاام باصااف سوبع لهاا ، كعااو قااوبال: بقيتااه  ْمااِس 

 .2، لسه  خا لبلياط  من لبعتأخل ن1لبدلسل"

  ّمو لبكاهيان لمن تا نم هنم  للن  ن لخم " " لبنوهي  بلأنس م لب. 

 قا  لألناوري: "ذلب لبكاهيان إب   ّن ل خم لبعفالد لبنكالة لبعنفا  ساو م الب  

 .3منصاب سنو نها : "  رج  ه  لبدلر"

لايلله ،  قاا   ساا علا  لمعن تا نم لب جوج ل ساا سكال مالماون للب جاوج  للب 

 .4:   رج  م لب  لاه لبعان "لبفورخ : "قو   سا سكل

ل قا  لب جوج : "ساوب لبنفا  ساو: لعلام  ّن " " تنصاب لبنكاللب سغيال تناا ن،  

ل  ت ع  ه  لبع ورف شيئوً كقابك:   رجا  ها  لبادلر ل "  غاو ن عناد "، ل "  ماو  

 .5ب  د"

لبنكاللب كقاباك:   رجا  ها  لبادلر، ل  غااو   ل قاا  لب جاوج : "إنّعاو تنصاب 

 .6بك"

 

ل يااوف  سااا ثيااون إباا  لبقااوةلين سااإعللب لخاام " " لبألماا  للبلمااون ،  قااا :  

 .7"لذلب لبكاهيان للبألم  للب جوج للبليلله  للبلمون  إب   نّنو هته  إعللب"

ماو ساين لقد لثتج  صهوب لال لبل ي س ددل من لبهأج، مو سين ماج  مو قاوبال، ل 

ن ملاانب، لب ااّ  لبعقااو   قتضاا   ن نلاايل إباا  نفاال ماان لبنهااوة  لهااال لبهأااج ثقنااو كااوس

 لبّلللج للألناوري، ل س  لباقوء لب كالي للبعاصل .

                                                             
 .228: 4لبتا ي  للبتكعي    1

 .199: 2لبنع    2

 .53   366: 1لإلنصوف   3

  .قصد مالمون  

 .18: 2لبت ليق    4

 .237لبأع :   5

 .104لبوموب:   6

 .164: 2ل رتلوف   7



365 

 

هوسن لبّلللج لي  ثأتين بلكلوة  للبفللء من  عو  نهوة لبكاه  لعتعد علينعو  

ّلللج  ن لبكلاوة  قاد ذلاب لألناوري ه  ثأأه لبت   لردلو بلكاهيين. ثيي ذكل لسن لب

إب  إععو      لبنصب ه  ل خم لبنكلة ألن من شأن لبنكالة  ن  كاان خاللاو قالناو باال 

نصااال ل خام سغياال تناا ن،  قااا : "ل ماو لبكلاوة : هإنّااه  قاا : لبنكااللب  اتاد  سأخاورلااو 

ال  رلدلل قالنو بئو  العك  خاورلو  ننو بنو صوب، هلعو ب مت لبتالة  ل خم لتأخل لبح

 ن  فصلال سين مو لستدئ خالل لمو    كان خال إ  س دل هغيللل من لبله  إبا  لبنصاب 

ل اكل ذبك لألناوري لبكنه بم  لال إبا   نّاه ر ي لبكلاوة ،  1بنال، لنصاال سغيل تنا ن"

 قاا : "لمااننم مان تعلااك ساأن قااو : إنّعاو  ععلالااو ألنّنام بعااو  لبالاو لبنكاالة، لمان شااأن 

 .2لبنكلة سغيل تنا ن"-نصاال  –لبنكلة  ن  كان خاللو قالنو 

  عوق    ّمو لبفللء هقد ذلب إب   ّن " " خلجت إب  م ن  غيل نها قابنم: ز د 

ل  جول  سع ن : غيل عوق  لغيال جولا ، هأاوءب تهعا  د با  بايس نصااال سناو ثتا  

 حلجالااو ماان م ناا   غيل إباا  م ناا   باايس  هيقاا  لبفاالق سيننعااو،  قااا  لساان لبّلااللج: 

"لقو  لبفللء: إنّعو  خلجت " " من م نا  غيال إبا  بايس بام تنظنال بايس ل  إذل كونات 

هيعاو س ادلو كقاباك: مالرب سلجا ل   عاوبم ل  زللاد ل  ه  م ن  "غيل" ععا  ماو قالناو

. ل قااا  3" " إذل كوناات تالةاا  كااون لبحااال س اادلو هفصاالال سنااال لإلعااللب سااين م نيااين"

لألناوري ذلكللً لال لبل ي دلن نلاته إب  لبفللء: "لمننم مان تعلاك ساأن قاو : إنعاو قلناو 

د   عوق  ل  جول "  ي: غيل إنّه منصاب سنو ألن " " تكان سع ن  غيل، كقابك "ز 

عوق  لغيل جول ، هلعو جوءب لولنو سع ن  بيس نصاال سنو: بيحلجالو من م نا  غيال 

 .4إب  م ن  بيس ل ق  لبفلق سيننعو"

لزلد لألناوري س ض لبهأج عن لسن لبّلللج هاكل  ن لبكاهيين لرتضال بتلكيب  

ه  لبدلر هقومت     مقومه،لقوخال " " لبنصب؛ ألنّه عل  ني  ه   مقدر:    جد رجوً 

عليه: إن قعت قعت، لإن   هو،  قا : " مو لبكاهياان هاوثتأال ساأن قاوبال: إنّعاو قلناو إنّاه 

منصاب سنو ألنّه لكتف  سناو عان لبف ا ، ألن لبتقاد ل ها  قاباك: "  رجا  ها  لبادّلر"   

قعاُت، لإن   هاو"  ي   جد رجوً ه  لبدلر، هوكتفال سو من لب وم ، كعو تقاا  "إن قعات

لإن   تقم هو  قا ، هلعو لكتفال سو مان لب وما  نصااال لبنكالة ساه، لثااهال لبتناا ن سناوء 

. لمن ثأأنم   ضوً  ن عع      لبنصب ثعاوً علا  نقيضاتنو إّن هنام 5عل  لإليوه "
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 هعلان لبل ء عل  يدل كعاو  هعلاناه علا  نظيالل،  قاا  لألنااوري: "لمان لبنهاا ين 

قو : إنّه منصاب ألن " " إنعو ععلت لبنصب ألنّناو نقيضا   ن؛ ألّن " " بلنفا ، ل  من

"إّن" بإلثاوب، للم  هعلان لبل ء عل  يدل كعو  هعلانه عل  نظيلل، إ   ّن " " بعو 

كوناات هلعااوً علاا  "إّن" هاا  لب عاا ، ل "إن" تنصااب ماا  لبتنااا ن نصااات " " ماان غياال 

 .1لألص ، ألن لبفللب  سدلً تنهط عن درجوب لألصا "تنا ن؛ بينهط لبفلب عن درج  

ل عكن ردّ مو ذلب إبيه لبكاهيان من تقد ل  ه ا   ثااف لثلّات     مهلاه ساأن  

لألص  عد  لبتقد ل مو بم تدب إبيه ثوج ، هضوً عن  ن لبتلكياب ملاتقيم دلن ذكال لاال 

ق لبنفا  لبااي قومات ساه لبف  ، هتأل   لبكاهيين ه  لال لبهأ  هيه تكلف،    قتضيه خيو

، ل قا   ساا ثياون: 2   ،  قا  لبلي : "لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

. ل قا    ضوً: "لكاو  3"ألنو   نصيل إب  لبتأل   م  إمكون ثع  لبل ء عل  لوللل"

. إيوه  إب  لال  ن لبف ا  باا لنال بكاون ل خام 4سغيل إيعور  ثلن من كو  سإيعور"

 سه لبيس لخعوً بـ     هضوً عن  ّن لبهللف   ت ع  سع ن  لبف   للبع ون  كعو مف ا ً 

لا م لا    تنصب،  قا  لب كالي: "قابنم متضعن م ن  لبف  "    لتقيم، ألن لبف   

با كون مللدلً بكون ل خم مف ا ، لبم  نلب إب     ، ل   أاز  ن  كان لبف   مو دبّت 

 ثدلعو:  ن " "    د  عل  ه   م اين، لقاد ذكلناو ذباك. للبثاون :  عليه " " باجنين:

 ن لبهااللف   ت عاا  سع ناا  لبف اا  لباااي تااد  عليااه،    تاالى  ن ثااللف ل خااتفنو    

ت عا  سعاو هيناو مان م اون  لبف ا ، ل اد  علياه  ّن لبف ا  باا كاون لاا لب وما  بكاون ل خام 

 .5منانوً، إذ   ملقط بلتنا ن"

 سا لباقاوء إبا  ثأاج لبكااهيين:  ن ل خام لبع طااف عليناو م الب، لمعو  يوهه  

  قا : "للثتج من قو : ل خم لنو م لب سأرس    لجه:

نوةاا    ثدلو:  ّن ل خم لبع طاف عليه م لب، كقاباك:   رجا ن لغوماوً عنادنك للباالل

 عن    .

 لبثون :  ّن خاللو م لب، لععلنو ه  ل خعين للثد".

... 
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ن ل خم با كون مانيوً بان  عل  ثلك  غيل لبفتن، ألن     ت ع  لبنصاب، هاإذل لبللس :  

. لقاد 1علض لبانوء لجب  ن تكان ثلكته غيل ثلك  لإلعللب، كعاو ها  "قاا  لس اد"

 طو   سا لباقوء لبلدّ عل  لال لبهأج، ل عكن  ن نقتااس س ضاوً منناو: ه علناو ها  لبحاال 

من ثياي لا  عوملا ، سا  جاوءب سوبتلكياب لتضاعنه هفيه خوف، للبانوء ثودث سـ     

م ن  لبهلف، كعو  ّن   و  ه  لبندلء ت ع  لبنصب ه  لبع لب، هإذل دخلت عل  لبعفلد 

 سُن .

  مو ج   ثلك  لبعان  لنو لبفتن هفيه  لجه: 

  ثدلو:  ن لبفتن  ختيل بطا  ل خم سوبتلكيب كعو لختيل ه  خعل  علل.

 ّعو خلج عن نظوةل خلج لبانوء عن نظوةلل.للبثون :  ن لبنف  لنو بن 

للبثوبااي:  نّناام بااا سنااال علاا  لبكلاال بكوناات مثاا  لبهلكاا  لبتاا   لااتهقهنو لااال ل خاام هاا  

لألصا ، إذ  صاله:   ماان رجا ، لباا سُناا  علا  لبضاام بكونات ثلكتاه هاا  ثاو  ععامااه 

 .2كوبهلك  ه  ثو  خصاصه، هفّلقال سيننعو لعدبال إب  لبفتن"

  هقد رسط ثأج لبكاهيين  ل سع ن   دق سعن قاو  ساإعللب لخام      ّمو لبعاصل 

ل  سأصااا  لبنهااا لسوب وماا ، هااالب إباا   ّن لألصاا  إعااللب لخاام     إذل كااون مضااوهوً 

 سعن قو  ملانوً سه، هوختصهوسوً بألص  كون لأللب  إعللب ل خم لبنكلة،  قا : "للثتج

ن و كونااو م ااوً م االسين لجااب  ن  كاااسااوإلعللب سااأمار  ثاادلو:  ن لبعضااوف للبعلاااه بعاا

 لبعفلد كابك ععوً سو ختصهوب".

دَّ لبعاصال   3للبثون : " نه بيس من ثكام لب وما  ج ا  لبع الب مانياوً لساوب كس" لقاد رن

لا ن لبقابين،  قا : " ن لبعضوف للبعلاه سه إنّعاو بام  اان شا ء مننعاو باجااد لبعاون ، 

هلعو لهتلقو ه  لا ن لباصفين بم  ل   من إعللب ل مو لبعفلد هانورل باجاد خاب لبانوء، 

  ثدلعو إعللب لآلخل.

للبأااالب: إنعااو باام ناادب  ّن لب وماا  لااا لبعاجااب بلانااوء، ساا  لبعاجااب بااه تضااعنه م ناا  

 .4لبهلف  ل تلكياه"

لمتوس ااا  بناااال لبحاااوف ب اااّ  مااان لبعفياااد  ن نلااايل إبااا  ماااو جاااوء عناااد لبااااوثثين  

  ععااو لل لبحااوف هاا      لبنوهياا  هأهااوض لبكااو  لبع وصاال ن، هقااد سهااي لباادكتار خلياا
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ثابناو لعوجنااو م وبأا  د بياا ، هنأاد هاا  جا ء ماان كوماه ذكااللً بعاو قوبااه عنناو لبنهااوة 

لبلوسقان له  لبأ ء لآلخل تاجيه بع نولو لدلرلو ه  سنوء لتاجيه لبتللكيب ماينوً  نّناو 

ن لإلثاااوب إباا  لبنفاا ، ل ّن   ت اادل  ن تكااان عنصاال نفاا  مطلقااوً  فيااد تها اا  لبأعلاا  ماا

لبعلاف بلهلك  لإلعللسي  عل  ل خم س دلو   اد إب  عاودة لب الب لبلنأيا  ساين نصاب 

 ل خم  ل ره ه  ل سنوةه.

 قا : "لبكن من  نظل ه  لال لألدلة  أد سأنّنو عنصل نف  بيس غيال، ل  قيعا   

 خالى هتها ؛ سهلاببلهلك  لإلعللسيا  علا  ل خام لبااي  ليناو. هتاورة تقتضا  ياع  ل 

عاو لبالغم م بنأوب لبقاوة  لب لسي  لبت  كونات تلات علنو،  ّماو لبع نا  هالثاد تقل ااوً علا 

خاام  قابااه لبنهااوة هاا  مصااطلهوتنم، سأنّنااو تكااان ماا  ل خاام لبعلهاااب بلاثاادة، لماا  ل 

خام لبعنصاب بلأنس، لم نولو لا لبنف  لبعطلم، لقد لردب ها  لبقالآن لبكال م ما  ل 

 ثلة ...لبعنصاب سك

لثقيقا  لبقاا  هاا  لاال لبعلاأب   ن     عنصاال نفا  تادخ  علاا  لبأعلا  هتهااا   

م نولو مان لإلثااوب إبا  لبنفا ، ل  قيعا  د بيا  بلهلكا  لإلعللسيا   ساوبله   ل لبنصاب  

 .1عل  لبعاتد  س دلو"

 مو لبدكتارة خنوء لبايوت  هلم تا د عّعو ذلب إبيه لألقدمان. ه دب لبتلكيب لباي  

با  إ تاودر  أت  م ه      خوبيب نف  ل نّه متللط عل  لبتلكيب كوموً بينف  عنه ك  موت

  مانو تلكب لبالب من سيون تاث  سنو لبكلع ، ماد  ً تأ يدلو سعو ذلب إبيه خايا ه من  ن

  مااو س اادلو تلكيااب خعلاا  علاال، تقااا : "لقااد خااع  لااال لبناااب ماان     سااـ    لبنوهياا

ناه عو بتنف  ة  ، لل  ه  للق نو     لبنوهي  لبعتللط  عل  مو س دلبلأنس   ل    لبتال

 ك  مو  عكن  ن  تاودر بلالن من م ون تاث  سنو لبكلع .

لتلاالط لااال لبناااب ماان     علاا  لبعفاالد لباااي  لينااو  أ لنااو ند ااد مااو ذلااب إبيااه  

 .2خياا ه من  ّن     لال ت وم  م  مو  ليه م ومل  لبعلكاّوب"

نال بلاوثاي س اد لاال لب الض  ّن لبتلكياب باه  صا  للاا لإلخانود كعاو للباي  ظ 

 3ذلب إبيه لبنهوة،  قا  لسن لبهوجب: "للأللب   ن  قو  لا لبعلند إبيه س د دخا     "

 .4ل قا  لسن موبك: "هإذلً قلنت سو كونت سعن ب  نكلة لستدئ سنو  عتعودل عل  نف "
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يع  د بي  بلتلكيب للا عنصل تأخيس لدخ  عل  لبتلكيب عنصل لبنف  هأهود ق 

بع ن  تاكيد لبنفا  كعاو ذكال ذباك  ساا ثياون". سا  لا  بتأخايس لبنفا  إذ بام تادخ  علا  

 .1ش ء منف  هأكدته، إنعو لختفيد لبنف  مننو"

لمو لبقا  سوبهلك  لإلعللسيا   ل لباناوء إ  مان ساوب لبتحال ج لهام ماو جاوء علا   

عناد لبنهاوة سااوب ثعا  لبفاللب علا  لألصاا   ياء نظل ا  لب وما   ل لهام ماو   الف

ة ههع      لبفلب عل   ص  ي يف لا "إّن" من سوب لبهع  عل  لبنقيض ج   لبنهو

  ن تكاان  نقلعان هل قين ثابنو. لب ّ  مو جوء سه لسن موبك من  ن لال لبهلك    ت دل

انااوء معاو رلي عاان لب االب ها  س ااض بنأوتنااو هاارد عاان س ااض لب الب  نّااه  االى  ن لب

ياف لقاد موز  بنو م   ن ثقنو  ن تأل سهلف لبأل؛ ألن لبتلكيب قوةمو عليه،  قا : "ك

رلي عن لب لب: جئت سو شا ءن ساوبفتن لخاقاط لبتناا ن". هكعاو لاا لليان  ن س اض 

 إن نُِقاضلقاوة  لب لب تل   ل خم س د   لبنوهي  بلأانس ثوبا ً للثادة للا  لباناوء ثتا  

 .تلكيانو سدخا  ثلف لبأل
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 المسألة الثانية والثالثون

 ً  الخالف في اسم ال النافية للجنس إذا كان جمع مؤنث سالما

 

 قا  لبلي : "ل ّمو جع  خوم  لبعدني ها ضنم  انيه عل  لبكلل م  لبتنا ن،  

مااان قيوخاااوً   خاااعوعوً، نظاااللً إبااا   ّن لبتناااا ن بلعقوسلااا ،   بلاااتعكن سااادبي  قاباااه ت اااوب  

 .1علهوب

للا منقاض سنها:  وملالعوب مأالدلً عان لبتناا ن لتفوقاوً. للبأعناار  كلاللنه  

سااو تنااا ن، ألنّنااو لإن باام تكاان بلااتعكن، هناا  ُمْلااان و بتنااا ن لبااتعكن، هيكااان علاا  لااا ن 

 لبقابين دلخوً ه  ععا  قابه:  ان  عل  مو  نصب سه.

 :2للبعوزن  سفته  سو تنا ن، نها قابه 

ْأدو عالقِاُـإّن لبّلان   هيه ننلنـاه ل  بـاَّلبن بلّليــــبِ   ـهــوبن لبّـِاي من

 ً    سوبهلكاثارلً من محوبفته ه  لبهلك  بلوةل لبعان  س اد " " لبتالةا ، معاو كاون م لساو

 ."  .158-157: 2قا  دخابنو، للال  لب  مّعو قاله طلدلً بلاوب عل  نلمل للثدل

خوهااوً ساااين لبنهااوة للبعاااوزن  ثااا  لبهلكااا    االض لبلياا  هااا  لااال لباااند  

لبتاوء  لإلعللسي  عل  لخم   إذل كون جع  مدني خوبعوً، هاالب جعناار لبنهاوة إبا  كلال

إبيااك ماان لااال لبأعاا  ساادلن تنااا ن،  ّمااو لبعااوزن  كعااو ذكاال لبلياا  سأنّااه  جااوز لبفااتن، ل

 تفصي  آرلةنم:

أنس بم  أدل تطالق بعثا  لاال إّن لبعتتا  آلرلء خياا ه ه  ماوثي     لبنوهي  بل 

لبحوف لب ّ  ه  مو  شور إبيه  سا ثيون ه  نقله آرلء س ض لبنهوة مو  اين ذبك،  قا  

: "هأّمو خياا ه هاو ننادَّ باه علا   ثاد لبعاالاين  سا ثيون نقوً عن  س  لبهكم لسن عارة

 .3 صوً"

جوء عند لسن موبك هانيّن  ّمو لبقوةلان سل ي لبانوء عل  لبكللة، هيعكن  ن ناكل مو  

 ّن س ض لبنهوة قد  جوز سنوء لخاعنو علا  لبكلالة،  قاا : "ل انا  علا  ماو كاون  نصاب 

 سه، ... للبعان  عل  لبكللة، كقا  خوم  سن جند :

                                                             
 198لباقلة:   1
 238: 1، لبتصل ن 93شل  د الن خوم  سن جند :   2
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ْأدو عالقِاُـ  هيه ننلنـاه ل  بـاَّلبن بلّليــــبِ   ـهإّن لبّلانــوبن لبّـِاي من

 :1لوعللسوباجنين   ضوً  نلد قا  لب

 2تق  لبعنُــانن بدى لختيفنوِء آجوِ "    خوسغوبل ل  جأللء لسنوِخلــــ ً 

لمعن  خا سنال لبل ي لسن لبضوة ، هقد نّد  ساا ثياون علا  ذباك،  قاا : "لقاو   

شاايحنو  سااا لبهلاان ساان لبضااوة : لبقيااوب  قتضاا   ن  اناا  علاا  لبكلاال، ل سُاادَّ، ألن لااال 

 .3ون  ل مانيّوً"لبأع     فتن آخلل م لسوً ك

لنلاه  سا ثيون للبلياط  بألكثل ين،  قا   سا ثياون: "لعلا  قياوب لألكثال ن  

. ل قا  لبلياط :"لإن سنا  علا  لبكلال هقيا :    نّاان، لعلياه 4تكلل ععوً سوألص "

 .5لألكثللن"

لمن لبنهوة من  جوز سنوءل عل  لبكلل سوبتنا ن للا مو  شور إبيه لبلي  لذكلل  

ون منلاسوً إب  لسن خللف لغيلل من لبنهوة لبلاوسقين،  قاا : "لبكلال للبتناا ن،  سا ثي

للاا ماالب لسان خاللف، لقاد خااقه إبا  ذباك قاا  مان لبنهاا ين، قوباه لسان لبادّّلون ها  

 ".6لبغُّلة

لقد علّ  لبلياط  بتنا نه عل  لبكللة عند لسن لبدلون للسن خللف ثعوً علا   

قي :  ناّان، لعلياه لسان لبادّلون للسان خاللف، ألن لبتناا ن جع  لبعاكل لبلوبم  قا : "ل

 .7هيه كوبنان ه  لبأع ، هيثات كعو ثات ه : "   مللعين بك"

لقد ردّ لسن عصفار  قال  لال لبطوةف  من لبنهوة،  قا : "للال سوط ... ل  ضاوً  

 .8هإنّه قد تقدّ   ّن لألثلن ه  سنوء ل خم  ن  كان بتضعن لبهلف"

لبعوزن  لمن تا ه كأس  عل  لبفورخ  للسان جنا  هقاد  جاوزلل سناوء لخام      ّمو  

 لبنوهي  إذل كون جع  مدني خوبعوً عل  لبفته .

 قااا   سااا علاا  لبفورخاا : "لرل اات عاان  ساا  عثعااون ماان غياال لااال لبطل اام  نّااه  

قو :إذل قلات "  ملالعوبن باك" ل نات   تضايف، لبكان تأ ا  " " ل "ملالعوب" لخاعوً 
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لً، هتهت لبتوء ألنّنو ماني ، هصور سعن ب  "خعل  علل"، ل  تكلل لبتوء ألنه بايس للثد

 . 1سع لب"

ل قا  لسن جن  م لقوً عل  ر ي لبعوزن : "لبم  أ   صهوسنو هاتن لاال لبتاوء ها   

، قو : ألن -سفتن لبتوء  –لبأعوع ، إ  شيئوً قوخه  سا عثعون، هقو :  قا :   مللعوبن بك 

 .2ن بيلت بـ  مللعوب  لثدلو، لإنعو ل  بنو ل بـ     قالنو"لبفته  لآل

لسناال لبال ي  خاا لسان عصافار،  قاا : "ل   أااز لبكلال؛ ألن لبهلكا  بيلات  

. لقاااد ردّ لسااان موباااك لاااال لألقاااال  قاااوةوً: 3عنااادل ألذعاااوب خوصااا  لإنعاااو ألذعاااوب ل "

لاال لبال ي ملاتندلً إبا  . لتوس  لباغدلدي لسن موبك ه  4"للبصهين جالز لبفتن للبكلل"

 .5مو جوء عن ُشّلل  لألبفي : "لرللل شّلل  لألبفي  سوبفتن للبكلل"

سق   ن نليل إب   ّن عاوب ثلن من لبعهدثين قد  خا سنال لبل ي عن لسان موباك  

للباغاادلدي  قااا : "ل اناا  علاا  لبكلاالة نيوساا  عاان لبفتهاا  إن كااون جعاا  مدنااي خااوبعوً، 

. لسااوباجنين ُرِلي قااا  ل أاااز   ضااوً سنااورل علاا  لب َِ قوخاايوبو فتهاا ؛ نهااا:   للباادلبن

 لبلوعل:

ْأدو عالقِاُـ  هيه ننلنـاه ل  بـاَّلبن بلّليــــبِ   ـهإّن لبّلانــوبن لبّـِاي من

" عل  لبفتن،  ل عل  لبكلل" َِ سانوء كلع : "بالبن
6. 

للبااي  ااادل بلاوثااي  ّن لبحااوف  ل ل خااتوف ها  تاجيااه لبهلكاا  لإلعللسياا  باام  

 غيل د ب      م  لبتلكيب، لماو ُعالض ها  لبعلاأب  لبلاوسق  تُ ادّ لاال لبعلاأب  لمتادلدلً 

بتأ يااد مااو لجناات سااه لبتللكيااب لبلااوسق  ماان لخاام   لبنكاالة إن كااون مفاالدلً. لبكاان  االى 

 تتأولز  ن تكان عودة بنأي  عناد س اض لب الب لب اّ  لباوثي  ن  اكل  ن لبهلكوب  

لبلولد لباي تنوقلته لبللل وب سين لبكللة للبفته   د د ذبك، هو ثتعو  للبلك بام  ادخ  

هيه ثت   لقط ل ثتأوج سه. لسوبلجاب إب  كتوب لبل ل للبلا للء بضااط ماو جاوء ها  

 قا  خوم  سن جند :

ْأدو عا يــــبِ   هلقِاُــإّن لبّلانــوبن لبّـِاي من  هيه ننلنـاه ل  بـاَّلبن بلّلِ
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قاد يااطه سوبكلاِل، ذلكاللً  ن خاوم  تنهادر  صاابه مان تعايم لكعاو لاا  1هإن لسن قتياا 

م لا  لبعكون  لبت  تهتلنو تعيم ه  لبفصوث  لب لسي  هقد للتم لبنهوة ستللكيب لال لبقايلا  

س ، لمو لخاتوف لبنهاوة ها  لاال لبلاولد لتاجيه مو جوء هينو معو  د د قالعد لبنها لب ل

 إ  من لال لبقاي .

لمعو  د ّد مو  الب إبيه لباوثي  ّن لبلعوب قد جوء سوباجنين جعي وً عل  مو نقلاه  

 سا ثيون، إذ  قا : "جالز لبكلل للبفتن من غيل تنا ن ه  لبهوبين، للاا لبصاهين إذل 

هينعو، لبا كونال لقفال عل  لبلعوب  لرد سه لبلعوب،  عن  لبكلل للبفتن من غيل تنا ن

 .2مو لختلفال"
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 المسألة الثالثة والثالثون

 الخالف في مجيو اسم ال النافية للجنس معرفة

 

 قا  لبلي : لجاّاز لبفاللء إجاللء لبع لها  مأالى لبنكالة سأثاد لبتاأل لين ها   

 :2عاب". غيل ملالبضعيل للخم لإلشورة   ضوً، نها:   إ ول لنو،  ل:   لال، للا س يد 

167. 

ذكل لبلي  ه  لال لبند ر  وً بلفللء خوبف هيه مو  جع  عليه لبنهوة ثا  لخم  

لن ن ه  لبه    لبنوهي  سأن  كان نكلة  ل مو ه  م نولو ستأل  ، كعو ه  قابنم: "  ثل

ِ م...". لإبيك تفصي  لبقا  ه  لال لبل ي:  لباصلي،  ل   صن

جالز دخا    لبنوهي  بلأنس عل  لبضاعوةل ل خاعوء  ذلب لبكلوة  للبفللء إب  

لإلشورة. ل ادل  ّن لسان لبّلاللج  ل  مان نلاب ذباك إبينعاو،  قاا : "لقاو  لبفاللء: ج ا  

لبكلوة : عاد لب     لعاد لبلثعن سعن ب  عاد هللا لإخقوط لألباف للباو ،  أااز، نهاا 

لب نكالة نهاا قاباك:   لاا، قابك: عادن ع    بك. لقوبال: لبغوةب من لبعكن   كان ماا

ل  ل ، ألنّه  العك عددلً، لإن شئت قضيت عليه سوبله  للبنصب، هإن ج لتاه م لها  

جئت م اه سعاو  له اه، لثكاال: إن كاون  ثادو ها  لاال لبفاخ، ل  لاا  ولاال، لكاابك: لاال 

 . 1للالن عندلم، ل قابان:   لا ن، ل  لوتين بك، لكابك ذل  ألنّه غوةب"

موبك هقد ذكل  ن لبفللء قد  جوز دخا      لبنوهي  عل  لبضعيل ل خعوء  ّمو لسن 

لإلشورة متوس وً ه  ذبك مو جوء عند لسن لبّلللج،  قا : "ل جوز لبفاللء  ن  قاو :   لاا، 

ل  ل ، عل   ن  كان لبضاعيل لخام   مهكاماوً ستنكيال لنصااه. ل جاوز:   لاا ن باك، 

 .2إلشورة لخم   مهكاموً ستنكيلل"ل  لوتين بك، عل   ن  كان لخم ل

لقد نق   سا ثيون عن س ض لبنهوة  ن ذبك مالب كاه ،  قا : "له  كتوب  س  

دخا      عل  لبعضعل، لتكان سعن با   –  ن  لبكاهيين  –لبفض  لبصفور: ل جوزلل 

ّج  إن  لسعن ب   بيس ، هأجوزلل ه     لا  لباجنين، لثكال: إن كون  ثدو خلك لال لبفن 

دخابنو علا  لبضاعيل  –قاموً من لبكاهيين  –  ن   –هو لا سنال. له  لبغلة: ل جوزلل 

  نا   –لبغوةب، لثكال: إن كون  ثد خلك لال لبفنّج هو لاا سناال. لها  لبغُاّلة: ل جاوزلل 

عل  لبعضعل لبغوةب، لثكال: إن كون للثد ه  لال لبفج  –دخابنو  –قاموً من لبكاهيين 

 هو لا. ل    لف لال سصلي، ل نلد لبفورخ :

                                                             
 .406: 1لألصا    1
 .68: 2شل  لبتلني    2
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لـوِرة ْصلنـــــنو  عنوةو ِكنــوز لبلهـم ذلُب من  ل  ِل ن إ   ْن تُقنّلبن لن

ل جوز لبفللء   ضاوً:   لاا ن باك، ل  لاوتين باك، علا   ن  كاان لخام لإلشاورة:  

مااوً ستنكياالل. لمااو  جااوزل هاا  لخاام لإلشااورة منقااا  عاان لب االب، بكنااه ماان لخاام     مهكا

 .1لبلالذ للبقل  سهيي    قوب عليه"

ل ظنل س د علض لبنصاص  ن لبلي  قد لنفلد ساكل دخا      لبثوني  علا   

 لبضعيل لبعنفص  نها:   إ ول كعو نلاه بلفللء.

لبكلاوة  للبفاللء لبلكااهيين  عكان للباي  ظنل  ّن مث  لال لبقا  لبعنلاب إب   

ل عل  لآلت : دِّ دّل. لب ّ  لباوثي   تعد ه  رن  رن

مو  جع  عليه لبنهوة من  ّن لألص  ه  لخم   لبنوهي  لخاللو  ن  كانو نكلتين،  -1

ردّلل إب  ثي  لبنكللب لب ّ  لبقا  ثا  س ض  لمو خلج عن ذبك هقد تأّلبال لن

بنااو  ل لألسيااوب لبلاا ل   كعااو هاا  قااا  لبتللكيااب نهااا:  قضااي  ل   سااو ثلاان 

 لبلوعل:

  ليثمن لبليلـــــ ن بلعطــ ّ 
2  ................................. 1- 

 -2  رى لبهوجوِب ِعْندن  س  ُخاّْيــب  3ننِكْدن ل   ميّـــ ن سوباـــودِ 

 -3 4إن بنو ُعّ ى ل  عنـــّ ى بكم  

 تدعا إب  تفصي  لبقا  ه  ذبك. معو لا للين عند لبنهوة، ل  ثوج 

مااو ذلاااال إبيااه محااوبف بألصااا  لبعلااعاع  عاان لب االب،  قااا  لساان لبلااللج:  -2

"لجعي  لال لألشيوء لبت  تحوبف لألصا  لبت  قدمتنو بك   تأااز ها  لبقياوب 

 .5ل  ل  ملعاع  من لبفصهوء"

م؛   لاتقي  إّن لبقيوب لباي  جللل سين     ول ل  لا ل  لوتين ... علا  لبنكالة -3

للج ألن لال لألخعوء ماغل  ه  لبت ل ف، هن  يعن مو قّلعه خياا ه للسن لبل

 للبليلله  ه  لبع ورف.

إّن معو  نف  ه  لبلدّ ه  لال لبعقو  مو جاوء عناد لباوثاي لبادكتار عاوطف هضا   -4

مهعد ه  سهثه ل ختقصوة  عن سنوء لبأعل  ه  "جعنلة رخاوة  لب الب" ها اد 
                                                             

 .292-291: 5لبتا ي  للبتكعي    1
 .59: 4لبح لن   ،289: 5صدرل: ل  هتً  مثُ  لسن خيالّيِ، لبتا ي  للبتكعي    2
 .66: 2شل  لبتلني    3
 .67: 2شل  لبتلني    4
 .426: 1ا  لألص  5
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عوط لبتللكيب لبت  تأت  م نو     لبنوهي  بلأنس ه  لال لبكتوب لإلطوب عل   ن

لباي ثاى كعوً كاياللً مان خطاب لب الب ها  عصاار محتلفا ، بام نأاد لباوثاي 

 اكل تلكياوً  ل قل اوً مناه معاو جاوء عناد لبفاللء لغيالل مان لبكااهيين، هقاد  لرد 

 رج  لل ف ها  لباوثي خعل  علل نعطوً جعليوً بـ     لبنوهي  بلأنس نها:  

 –  شاك  -  ساأب  -  رج   –  قايهوً ه له معدل   –  ك  د رجوً  –لبدلر 

  غو  ل  جور    –  غو ن ل  عاوُب  –ل  شك ه  ذبك  – ي   سأب عليك 

   –  رج  لل ف عند   –ل  غو  عند ز د  –  رج  لل فوً عند   –هينو 

   –  خيللً من ز د عندنو  –  رج  ه  لبدلر لل فوً  –رج  ه  لبدلر لل ف 

لب اّ   1 مو لبصالن عننو هاو صاالل" – ّمو علعو هو علم به  –طوب وً جاوً ثضل 

 ه  لال لألنعوط لبتلكياي  مو  لد عل  لبفللء لمن  خا سعو ذلب إبيه.

                                                             
 .42-41سنوء لبأعل  ه  جعنلة رخوة  لب لب ه  ياء علم لبلغ  لبهد ي :   1
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 المسألة الرابعة والثالثون

 " النافية للجنسالخالف في حو  دخو  االستفهام على "ال

 

 قا  لبلي : "قو  لألندبلا :    عالف  ثادلً  قاا : تلهام  باف ل خاتفنو   دلة  

لبنفاا  هتكااان بعأاالد ل خااتفنو ، ساا ،  ساادّ  ن تكااان إّمااو زلةاادة بإلنكااور،  ل بلتاااسيخ،  ل 

بلتعن   ل بل لض. للال لباي قوبه محوبف بظولل قا  خياا ه، ألنّه قاو : لعلام  ّن " " 

 ختفنو   ل لب لض، ت ع  هيعو س دلو، كعو ت ع  هيه إذل كونت ه  لبحال؛ هعن ذباك ه  ل

 :1قا  ثّلون

ـْا  لبتنننونِيــلِ     ن ِط ــونن    هُْلخنــون عوِد نــ ً     ّ تأّلدكــم ثن

له  مث :    قِعوص سوب يل،  ضلب بعن ذّ  س د عّ ة، هع نا  ل خاتفنو  هيعاو ذكال مان 

للبعث  لولل، لبم  اكل خياا ه  ن ثو  "إ " ه  لب لض كهوبه قا  لبنع ة، س  لبل ل 

ذكلل لبليلله ، لتا ه لبأ لب  للبعصنف، لردّ ذبك لألندبل ، لقو : لال خطأ، ألنّناو 

إذل كوناات عليااوً، كوناات ماان ثااللف لأله ااو  كااإْن لبااا، لثاالف لبتحصاايد، هيأااب 

لمااه؛ ل ّمااو إذل كااون "  ن" سع ناا  لبتعناا ، لنتصااوب ل خاام س اادلو هاا  نهااا:    ز اادلً تك

 كقابه:

نْشلسُنـــو    ن خاي ن إبــ  ننْصِل سِن ثّأـوجِ  ْعــلل هأ    ن خناي  إب  خن

دة، هيأااااز عنااادلعو، لب طاااف   هوبعاااوزن  للبعاااالد، قاااو : ثكعناااو ثكااام لبعأااالَّ

خاللو لنعو، للباصف عل  لبعاي ، نها:    مو  كثيل، نفقه، ل:    موءن لخعللً  شلس

دة.  عندلعو إّمو لولل  ل مقدر، كعو ه  لبعألَّ

للختور لبعصنف للبأ لب  مالانعو، لقو  خاياا ه:    أااز ثعا  لبتّاوس  علا   

لبعايااا ، ل  خاااال بناااو. إذ لبتعنااا   غنيناااو عااان لبحاااال، ل صااايل م نااا  لخاااعنو م نااا  

لاولل ل  مقادر، هناا  لبعف ا ، هع ن     غو :  تعن  غوموً، هو تهتاوج إبا  خاال،  

 كقابنم: لبلنمَّ غوموً،  ي: لب ب  غوموً.

ل ّمااو مااو  لاا  " "  ي لخااعنو هااو خااوف سيااننم  ن بفظااه علاا  مااو كااون عليااه قااا   

 :2لبنع ة من لبنصب ه  لبعضوف للبعضورب به، للبانوء ه  لبعفلد لبعنكل، ل ّمو قابه

ّصلـــ  تنايـتُ  ْيـــــلل   رجوً    ــدُ ه عل  ُمهن لل هللا خن ــ ن  جن

                                                             
 271د الن ثلون سن ثوست:   1
 308: 2لبكتوب   2
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ن، هقو   انس: تنّانه يللرة، لقو  لبحلي :   ، ثلف تهضايض، كنا و، للبايت مضعَّ

 لخياكل ه  قلم لبهللف، للبف   مهالف،  ي: لوّ تللنن  رجوً.

لي:      لُرلي لإلبغوء ه  "  " لبت  بلتعن ، نها:    رج و ج لل هللا خياللً، لرو

 .172-170: 2  ِمْن رج ". رج ل سوبأل،  ي  

 شور لبلي  ه  لال لبند إب  خوف نهاي ثا  تاجياه ل خام س اد   لبنوهيا   

نات ساين إذل بهقنو ز اودة مان لخاتفنو   ل م نا  لبتعنا   ل لب الض، هت اددب لآلرلء لتاو 

 لبنهوة، لإبيك تفصي  لال لبحوف:

ل خااتفنو  علاا    هوبقلاام لألل  ماان لبحااوف  عكاان  ن ناادرج هيااه دخااا  لعاا ة  

لبنوهياا : ذلااب خااياا ه لماان تا ااه ماان لبنهااوة إباا   ّن     لبنوهياا  بلأاانس إذل دخاا  علينااو 

ثلف ل ختفنو  سق  ععلنو ه  ل خم    تغيال،  قاا : للعلام  ّن   ها  ل خاتفنو  ت عا  

 هيعو س دلو كعو ت ع  هيه إذل كونت ه  لبحال، هعن ذبك قابه، لبايت بهّلون سن ثوست:

   ن ِط ــونن ل  هُْلخنــون عوِد نــ ً   إ ّ تأّلدكــم ِعْنـدن لبتنننونِيــلِ 

 .1لقو  ه  مث : " هو قعوص سوب يل" 

ل قا  لبعالد: "لال ساوب     إذل دخلناو  باف ل خاتفنو  ...  ّماو كانناو بوخاتفنو   

قا  مان قاو :    ه ل  ثوبنو قا   ن  هدث هينو عومته، تقا :    رج  ه  لبدلر: عل 

 .2رجّ  ه  لبدلر"

ل قااا  لساان لبّلااللج متاخاا وً هاا  مالهقتنعااو: "هااإذل كااون لخااتفنوموً مهضااوً ههوبنااو  

كهوبنو قا   ن  لهقنو  بف ل خاتفنو ، لذباك قاباك:    رجا  ها  لبادلر   ن غاو ن  هضا  

دلر، لكاابك مان منك، لمن قو :   رج  قوةمو ه  لبدلر، قو : لولنو   ن رجا ن قاوةمو ها  لبا

 نان لمن ره ، ثم ره  لولنو، لقو  لبلوعل:

 ثور سن ك ــبل ن    ثـو ن ت جُلكم  3عننّـو ل نْنتم من لبأاِف لبأعوخيِل"

لر ى لبعأوش    ن جعي  لألثكو  لبت  تنطام عل  ل خم س اد   لبنوهيا   أخاالو  

ت إذل دخلا  قاو : ماو ثكام    ل خم س د دخا   بف ل ختفنو  سعو هينو  لبن ت،  قا : "ل

 علينو لبنع ة:.

                                                             
 .306: 2لبكتوب   1
 .382: 4لبعقتضب   2
 .396: 1لألصا    3
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للبأااالب:  نّنااو تأاالي مألللااو قااا  دخااا  لبنعاا ة علينااو، ل أاااز س اادلو هاا   

: لبعاصاف جعي  مو جوز هيه قا  دخا  لبنع ة لذبك إذل  ردب لبتهضيض، نها قابك

، لإن شئت    رجوً عوقوً، قو  ثلون:     رج  عوق و

   ن ِط ــونن    هُْلخنــون عوِد نــ ً   1بتنننونِيــلِ إ ّ تأّلدكــم ِعْنـدن ل

لتصار لسن لبهوجب  ن لب وما     تغيال ععلاه بادخا  ل خاتفنو  علياه ثعاوً باـ  

    لبنوهياا  علاا  لألصاا ،  قااا : "لإذل دخلاات لبنعاا ة باام تغياال لب عاا ... ألن لب وماا    

قيقا  ل خاتفنو   ل بعاو ثعا  علياه،  تغيل ععله بدخا  كلع  ل ختفنو  عليه خالء كون به

للال جورل ه  ك  سوب، هلابك سق  عع      س د دخا  ل ختفنو "
2. 

لزلد لساان موبااك علاا  ماان خاااقه سااأن     ماا  ل خااتفنو     تغياال ثكعنااو، ثااين  

  طف سين تللكيب ل ختفنو  م       ظّ  لبهكام كعاو باا كونات مأالدة مان ل خاتفنو ، 

لع ة ل ختفنو  عل      ههكعنو م  مو لبينو ثكعنو م ه عور   من   قا : "لإذل دخلت

 لبنع ة. نها قابك:     ِثْلمن بك : ل     صد م ب  د :.

لإن عطفت عل  مو لبيناو جاوز ها  لبع طااف للبع طااف علياه ما  لبنعا ة ماو  

" دل عاان ل قااا    ضااوً: "لإذل لقتلناات لعاا ة ل خااتفنو  سااو هاا  غياال ت 3جااوز ماا  لبتّأااله

لعلض، هلو م  مصهاسنو من تلكيب لعع  لإبغاوء ماو بناو قاا  ل قتاللن، هيقاو :    

رج ن ه  لبدلر، سوبفتن لثدل، ل   صوثبن م اللف هيناو سوبنصاب لثادل، ل   لرعاالء 

لل  ثيوء بعن شوب قالبه، سوأللجه لبحعلا  كعاو كاون  قاا  ما  عاد  لبنعا ة، هعان ذباك 

 قا  ثّلون ري  هللا عنه:

   ن ِط ــونن    هُْلخنــون عوِد نــ ً    تأّلدكــم ِعْنـدن لبتنننونِيــلِ إ ّ 

 لقو  آخل: 

" ُ لآذنت سعليــبل سنْ دل لنـــلن
ـه  4     لرعــالءن بعن لبّـْت شاياتـن

لقد ننقن ن لال لآلرلء شّلل  لبكوهي  كوبعاصل  للبأاوم ،  قاا  لبعاصال : "لعلام  

خاتفنو  علا    بام   تغيال ععلناو، ألن ثالف ل خاتفنو     غياال  نّاه إذل دخلات لعا ة ل 

. ل قا  لبأوم : "لإذل دخلات لبنعا ة علا      لبتا  بنفا  5لب ع  سدخابه عل  لب وم "

لبأاانس باام "تغيّاال لب عاا "  ي: ععاا       ي: تأثيللااو هاا  ماادخابنو إعللسااوً لسنااوًء، ألن 
                                                             

 124-123شل  عيان لإلعللب:   1
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"لم نولو"  ي: م ن  لبنعا ة لبدلخلا  علا  لب وم     تغيل ععله سدخا  كلع  ل ختفنو  

 .1   ، لبت  بنف  لبأنس "إّمو ل ختفنو " ثقيق ، هتقا :    رج  ه  لبدلر: ملتفنعوً"

 ّمو لبقلم لبثون  هيتعث  ه  خاللج ل خاتفنو  إبا  م اون د بيا   خالى كاوب لض  

ف لمادلر لبحاوللبتعن  لقد كاون شاق  لبحاوف ها  لاال لبقلام  لخا  مان لبقلام لألل ، 

جا   ليل ثا  ر ي خياا ه ه  جالز تلكيب:    رج ن  هضا ن مناه علا  لبتعنا  ل  ثو

لل هاا  باااكل لبحااال ألن لبتعناا   غناا  عنااه،  ّمااو لبعااوزن  للبعااالد لماان تااا نم هقااد  جااوز

 لبتعن  مو  جوزلل ه  لبعأّلدة من لب طف للباصف. للال تفصي  بعو قوبال:

خاياا ه ثاا  لاال لبال ي  أادل قاد ناّد علياه صاللث   إّن من  تتا  مو جوء عناد 

هيعاو   قا : "للعلم  ن   إذل كونات ما   باف ل خاتفنو  لدخا  هيناو م نا  لبتعنا  ععلات

بحاال، لس دلو هنصاته، ل   هلن بنو  ن ت عا  ها  لاال لبعايا  إ ّ هيعاو ت عا  هياه ها  

    ماوءن لك    غاو ن با  لتلقط لبنان للبتنا ن ه  لبتعن  كعو خقطو ه  لبحاال، هعان ذبا

 . بل   غوم   سوردلً. لمن قو :   موءن سورد قو :    موءن سوردن. لمن ذبك:     سو ب ،

لتقا :    غومين  ل جور تين بك كعو تقا :   غومين لجاور تين باك. لتقاا :  

  مااو    مااوءن لبانااو كعااو قلاات:   غااو ن لجور اا  بااك، تأل نااو مأاالى   نوصااا  هاا  جعياا

 ذكلب بك.

 لخأبت لبحلي  رثعه هللا عن قابه: 

صلــ ل تايـتُ     ن رجــوً جـ لل هللاُ خيــــلل   ــدُ  علـ  ُمهن

    نّه قو :ه عم  نّه بيس عل  لبتعن ، لبكنه سعن ب  قا  لبلج : هنوّ خيلل من ذبك، كأ

 تللن  رجوً ج لل هللا خيلل.

   ل مو  انس ه عم  نّه نّان مضطلل. لزعم  ن قابه:  

*  نلبن لبيا ن لُخلّ *
2 

 عل  ل يطللر. ل ّمو غيالل هاّجناه علا  ماو ذكالب باك. للبااي قاو  ماالب ل   كاان

بعايا  للبله  ه  لال لبعاي ، ألنّه بيس سأالب بقابه:  ذل عند     ذل: لبايس ها  ذل 

 م ن  بيس.

وً سوردلً ُثْلال،    كان ه  لبصف  إ  لبتنا ن، ألنّك هصالت لتقا :    موءن لعنلن  

 سين ل خم للبصف  ثين ج لت لبالد بلعوء للبهولة بل ل .

                                                             
 .443: 1لبفالةد لبضيوةي    1
لق ِ، شل  لبتصل ن   2  .241: 1عأ ل: لتّل ن لبحلُق عل  لبلَّ
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لمن قو :   غو ن  هضُ  منك، بم  ق  ه     غو ن  هض ن منك إ  سوبنصاب ألنّاه  

 ً ، لم ناول لبلنام دخ  هيه م ن  لبتعن ، لصور ملاتغنيوً عان لبحاال كوخاتغنوء لبلنام غوماو

 .1لب ب  غوموً"

ل د د لألعلم مو جوء عند خياا ه  قا : "لذكال خاياا ه  ن     إذل كونات بلتعنا   

 هن  سعن ب      ه  لب ع  ه  لبنكلة لثاف لبتنا ن، ثم قو : لخأبت لبحلي  عن قابه: 

صلــ ل تايـتُ  لنـ  ُمهن ْيــــلل   ــدُ  عن ُجــوً جـ لل هللاُ خن    ن رن

ه عم  ن رجوً منصاب سإيعور ه ا  كأنّاه قاو :    تللننا  لهياه م نا  لبتعنا ، للاال 

 .2قا  ثلن ألنّه ثاف ب لم لبلوم  للبع ن  دل  عليه، لزعم  انس  نّه نان مضطللً"

ل قااا  لبعأوشاا  : "هااإن كااون "  ن" تعنيااوً نصااات لبن اات علاا  مااالب لبحلياا   

 .3لخياا ه بيس إ "

لبلوسق   ن خياا ه قد نّد علا   ّن      لبتا  تحالج بع نا    فنم من لبنصاص 

لبتعن  سقيت عل  ثوبنو من لب ع  ه  ل خم لمو تا  لاال ل خام مان ن اتل  ل عطاف، ثام 

لّين خياا ه ر  ه إب  خللج      بع ن  لب لض ملتندلً إب  قا  لبحليا  ها  تالجين 

م سوبف   ههع  لبتلكيب سُْ دلً نصب ل خم س د      لبت  خلجت بل لض لباي لا  بص

د بيو آخل  بهقه ستللكيب لبأعل  لبف لي  لبت  قُدّر م نو لبف   نوصاوً بكلعا   رجاوً  كعاو 

 ه  قا  لبلوعل:

صلــ ل تايـتُ     ن رجــوً جـ لل هللاُ خيــــلل   ــدُ  علـ  ُمهن

أعلا  نوصال هوبعرتااط سنعاو مان هكأّن لبتلكياين قد ثعو تاجينوً نها وً محتلفوً لهقوً بعاو ل

 هضا ن مناك لأللب  لخعي  دخلت علينو     لبنوهي  لبت  تتعنا  كعاو ها  قاابنم:    غاو  

 لي  لبت لنهالو معو ذكل خياا ه، للبثوني  لبت  تضعننو قا  لبلوعل قد خلجت إب  لبف 

  بنو بحليثعلت م ن  لب لض لباي  د دل لجال      هضوً عن لبتاجيه لباي لرتضول ل

 ستقد ل هِْ   نوصب  تللنن  .

لقد رّجن لبنهوة لجّادلل مو ذلب إبيه لبحلي  لخياا ه زلععين  ّن لال قا   كثل  

لبنها ين،  قا  لسن   يش: "هأكثل لبنهاا ين    أيا لن رها  لبحاال للاا ر ي خاياا ه 
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يوً كعو لختغن  للبحلي  للبألم  لإنعو  نصاانه ألنّه قد دخله م ن  لبتعن  لصور ملتغن

 .1لبلنم غوموً لم نول لبلنم لنْب ب  غوموً ل   هتوج إب  خال لم نول لبعف ا "

ل قا  لسن موبك: "هإن كون لب الض مقصاادلً ساـ    ن  لختصات سوبف ا ، للجاب  

  ا  خيالل إيعور لبف   إن بم  كن لولللً، كعو  أب ذبك م   لوّ  لذبك كقابك    ن تف

  له .ل    ن خيلل تف

 لقد  ضعل لبف   بقل ن  م نا   كقا  لبلوعل: 

صلــ ل تايـتُ  ْيــــللً    ــدُ  علـ  ُمهن جــوً جـ لل هللاُ خن    ن رن

 عل  تقد ل:    تللنن  رجوً، لل  لبللل   لبعلنارة.

ل أاااز  ن  كااان لبلااوعل باام  قصااد لب االض، لبكنااه نااّان مضااطللً، للااا قااا   

 .2قا  لبحلي "  انس، للألّل   جاد للا

ل قا  لسن للو : "لإيعور لبحلي   لب  من إيعور غيلل، ألنّه بم  لد  ن  دعا  

 .3بلج  عل  لال لبصف ، لإنّعو قصدُل طلاه"

 ّمو لبعوزن  للبعالد لمن تا نم هقد جّازلل ه       لبت  بلتعن  مو بنو إن كونات  

مألدة، هيللن  ّن لبحال  اكل س دلو، لب لّنام ها  ذباك  حاوبفان ماو  جعا  علياه خاياا ه 

للبنهوة.  قا  لبعالد: "لكون لبعوزن   ألي لال ما  لبتعنا  مأاللل قنْااُ  ل قاا :  كاان 

دخله خوف م نول،    تلى  ّن قابك: غنفل هللا ب  د م نول لبادعوء، لبلفظ عل  مو كون إن 

لبفظه بفظ يلب، هلم  ُغيّل بعو دخله من لبع ن ، لكاابك قاباك: علام هللا أله لاّن، بفظاه 

لكااااابك: ثلاااااك رهاااا  سو ستاااادلء، لم نااااول  بفظ رزق هللا، لم نول لبقلم، هلم  ُغيّلل. 

تلها   هضا  ألنّاه خاال ل ستادلء، كعاو كاون ها   لبنن . لمن قاباه:    رجا   هضاُ  مناه،

 .4لبنف  لكال  ل مه للآلخللن  نصاانه، ل   كان به خال"

لقد ذكل لسن لبلاللج  ن لبعاوزن  قاد لنفالد سناال لبال ي،  قاا : "لكاون لبعاوزن   

لثدل  أي  ه  جعي  مو جاوز ها  لبنوهيا  سغيال ل خاتفنو  هتقاا :    رجا ن  هضا  مناك، 

 .5ج لنو كليس:     هض  منك ل أل نو مألللو قا   بف ل ختفنو "لتقا  هيعن 
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ل قا  لبعأوش  : "ل جوز لبعوزن  لبله  لذبك قابنم:    درلمو جيدو" 
، له  مو 1

ذكل لبعأوشا   محوبفا  بعاو جاوء عناد لبنهاوة لبعتقادمين مان نصاب ل خام لرها  لبحاال، 

 لبيس ره نعو.

ن  للبعالد لبم  فلد  ثدلعو ساوبل ي،  قاا : لقد نلب  سا ثيون لبل ي إب  لبعوز 

"لقابااه خوهااوً بلعااوزن  للبعااالد هاا  ج لنااو كااوبعألدة   ناا  ماان لبنعاا ة، هتكااان للاا  

بلتعن  كن  بعهض لبنف ، هيكان بناو خاال ها  لبلفاظ  ل ها  لبتقاد ل، ُلتانا  لخاعنو علا  

ومناو ماللدلً لبلفظ لعل  لبعاي ، ل أاز  ن ت عا  ععا   بايس  ل ن تُلغا ، هتكاان  ثك

سنو لبتعن  كأثكومنو للا  تكاان بلنفا . قاو  لبعاوزن : "لبلفاظ  كاان علا  ماو كاون علياه 

لإن دخلااه خااوف لبع ناا ، كاااوب هللاُ ب  ااد، لثلاااك، رهاا  سو ستاادلء، للبع ناا  م ناا  

 .2لبنن "

لمعن لقتف   ثللعو لبأ لب  للسن لبهوجب،  قا  لبأ لب : "لإذل بهقتنو لع ة  

دة  ل بل االض  ل بلتعناا  ههكعنعااو ثكعنااو عور اا  مننااو"ل خااتفنو  لب ُعأااّلِ
. ل قااا  لساان 3

لبهوجااب: "ألن لب وماا     تغياال ععلااه باادخا  كلعاا  ل خااتفنو  عليااه خااالء كااون بهقيقاا  

ل ختفنو   ل بعو ثع  عليه، للال جورل ه  ك  سوب"
4. 

لل لساان لقاد ردّ لبنهااوة ماو ذلااب إبيااه لبعاوزن  لماان تا ااه لمعاو جااوء عااننم ماو ذكاا 

عوً عصفار، لمو نقله  سا ثيون ه  تأ ياد كوماه،  قاا  لسان عصافار: "للاال سوطا  خاعو

ن . هلا كولقيوخوً.  مو لبلعوب هلم  لع  من لب لب:    رج ن  هضُ  من ز د، سله   هض 

 بنو خال بلع  لبا ه  س ض لبعالي . لبا كون بوخم س دلو ماي  بله ت صافته ها 

 س ض لبعالي .

قيوب هإّن لبنع ة    حلا  ن تقدّرلو دلخل  عل    لثدلو  ل علا  لبأعلا  ل مو لب 

تعن  م ن  لب هإن قدرتنو دلخل  عل  لبأعل  بم  أ  ذبك ألنّو بم نأد جعل   دخلنو سأعلتنو

اب كااون بااه م ناا  خاوف لباااي كااون قااا   لقاد لجاادنو ماان لبهاللف موبااه م ناا ، هااإذل ُرّكِ

 لبتلكيب نها لوّ لبا .
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دّرتنو دلخل  عل    لثادلو لجادب هيناو م نا  لبتعنا  بام تهاتج إبا  خاال، هإن ق 

ألّن لبعللد لبتعن  نفله. لإذل كونت نوهي  بم  كن سُدٌّ من خال ألن لبعنفا  ها  لبع نا  إنعاو 

ر نف  لبلج . هثات إذن مو ذلب إبيه خياا ه"  .1لا لبحال    تصاَّ

  نا  ماالب لبعاوزن  سوطا   –لاال ل قا   سا ثيون: "قو  لألختوذ  سا لبهلان: ل 

 .  ثم  لرد لبلدّ لبلوسم عند لسن عصفار .2خعوعوً لقيوخوً"

للخااتكعو ً بعتوس اا  لااال لبحااوف ناالى  ن ناااكل مااو جااوء عنااد لبع وصاال ن معاان  

للتعال سوبحوهوب لبنها  ، هقاد جاوء عناد لألخاتوذ عااوب ثلان ماو لرد مان خاوف ساين 

بعاالد إبا   ن لخاتقل ر  اه علا  ماو ذلاب إبياه لبعاوزن  خياا ه لمن تا ه م  لبعوزن  لل

 هض ؛ ألنّه مطلد  لو ل لبقالعد لب وما ،  –م  عياه  –للبعالد،  قا : "للبل ي لألل  

 .3هو دلع  بألخا سوبل ي لبثون  لبعنلاب بلياا ه لمن م ه"

ن لألخاوبيب لب لّه ه   خال سنال لبل ي  أي  مث :    موءن موءن سوردلً زلععوً  نّنو م 

لبصاااهيه  هااا  لبتعنااا  لبتااا  تُنناااّ   من بااا  لبعلكاااب لبع جاااّ   قاااا : "لمااان لألخاااوبيب 

لبصهيه  ه  لبتعن : "   موءن موءن سوردلً" هكلع : "موء" لبثوني  ن ت بأللبا : هناا مانا  

 .4عل  لبفتن، ألنّه سعن ب  لبعلكب لبع ج  م  لخم " ""

 لآلت :للباي  للل لباوثي س د لب لض لبلوسم  

باجاال ل ّن      إذل كونت لختفنوموً تاق  عل  ثوبنو ه  نصب ل خم علا  ت ادد  -1

تللكياب لإلعللسي  سين لبانوء للبنصب للا مو  جعا  علياه لبنهاوة لإنعاو ثعلتاو لب

 م ون د بي  كو ختفنو  للبتعن  .......

 .لنه ن مو ذلب إبيه لبعوزن  للبعالد ملدلد؛ ألن لبلعوب للبقيوب     ضد -2

 لبايت لباي لختلند سه لبنهوة: -3

صلــ ل تايـتُ  يــــللً    ــدُ  علـ  ُمهن    ن رجــوً جـ لل هللاُ خن

قد ت ددب رلل وب سين لبله  للبأل كعو ذكل ذبك لبلي  للسن موباك.  قاا  لسان موباك: 

 ل للى:

صلــ ل تايـتُ     ن رجــ ل جـ لل هللاُ خيــــلل   ــدُ  علـ  ُمهن
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"سوبأل  ُج ل عل  تقد ل:   ن من رن
لم لا  عند لبنهوة  ن لبايت إذل ثع  عل  لجه خاوةغ  1

ه  لب لسي  خقط ل ثتأوج سه،  قا  لألناوري: "إذل جوز  ن  هع  لبايت عل  لجه خوةغ 

هضاوً عان ذباك هاإن   ّ لبتا  ها  لبايات محتصا   2ها  لب لسيا  هقاد خاقط ل ثتأاوج ساه"

 سوبدخا  عل  لأله و  لتفيد لب لض هن  س يدة عن      لبت  تحتد سوبأعل  ل خعي .
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 المسألة الخامسة والثالثون

 الخالف في وص  اسم ال النافية للجنس

 

: صاف  لبعاناّ  لبعضاوه  منصااس    غيال،    قا  لبلي : "لقو   هيا  سان ُمْ اطل

لنبل؛ لب لّه قوخانو علا  صاف  لبعناودى لبعانا  لبعضاعا  مضاوهه، ن ها:   عادن كل من لبهن

لبفورق  ن  فلق، سأن " و" با سوشلب لبعضوف، بم  كن هيه إ  لبنصاب هل ماه لبنصاب 

بّعااو لقاا  صااف  مااو سوشاالته. ل أاااز هاا  لبعضااوف لباااي سوشاالته " " ره ااه، لذبااك إذل 

ه  لبدلر ل  غوُ  لمل ةل، هلم  ل ماه لبنصاب بّعاو لقا  كلرب " "، نها:   غوُ  رج ل 

صف  مو سوشلته، ل  ضوً، لبضم ه  لبعناودى سناوة ، هكاون ثعا  لصافه، لبعضاوف لبااي 

 أب نصااه باا لقا  مناودى، علا  لبنصاب لبااي لاا ثلكتاه لإلعللسيا  للجااوً، سحاوف 

آخل، للبلها  إعللسا  لبعنف  سو، هإّن لبفتن هيه سنوة  عل  قا ، لإعللسّ  ي يف عل  

هكون ثع  لصفه لبعضوف لباي    عتن  هيه ره ه باا لقا  منفياو علا  لبلها  لبااي لاا 

 ثلكته لإلعللسي  جوة لً.

لذلب لسن سللون إب   ن لخم " " إذل لنتصب سكانه مضوهوً  ل مضورعوً به، بام  

ّل ه   أ  ره  لصف ، س  لبالجب نصاه كوبعاصاف، لإب  لال ذلب لبعصنف، كعو م

 خال " " لبتالة .

لمالب لسن سللون   ضوً،  ّن ره  لصف مان  " " ها :   غاو ن لل افو دبيا   

عل   ن " " غيل عومل  ه  مه  ل خم ل  ها  لبحاال، سا  لا  ملغاوة، للبحاال لبعقادر 

ملهاب سكانه خاال لبعاتاد ، إذ باا ععلات لبنصاب ها  لبعاتاد  للا  مغيِّالة م نا  لبكاو  

ت، لب ااّ ، لكااأّن لنهالااو هلاام  أاا  رهاا  لصااف لخااعنو، كعااو باام  أاا  رهاا  بكوناات كلياا

  لصوف تلك،  نتفوء م ن  ل ستدلء م نو كلنو.

لبقوة   ن  فلق سين " " لسين بيت لب ّ  لنهالو، سضا ف ععا  " "    تالى  

 نّه  اطا  سوبفصا ، لسادخابنو علا  لبع لها ، لسأاالز لإلبغاوء ما  لبتكل ال، لمان دلناه 

 ً ، علا  ر ي لبعاالد، هنا  عوما  يا يف، ت عا  بعلاوسنتنو سوبعلااّن ،  عنا  "إّن"   ضو

لن ،  أاز لعتاور لخعنو لألصل ،  عن  لبله ، ه ل  لاال  أااز:  ملوسن  ي يف ، هو جن

  غو ن  ل:   غوُ  رج  لل فو  ل ثلان لباجاه، هيلها  لصاف لبعنفا ، مضاوهوً كاون 

 صف  ل مفلدلً.لبعنف   ل مفلدلً، لمضوهوً كون لبا

لال، للإلعللب ه  لبن ت لبعاكار  كثل من لبانوء. لإنّعو جوز لبله ، ثعوً عل   

لبعه ، سا  كاون لاا لبقياوب، ألن لبتالسا  تتاا  متااعوتناو ها  لإلعاللب،   ها  لبهلكا  
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لبانوةياا ، نهااا: جااوءن  لااد ءل لبكااللُ  سااوبله . لإنّعااو جااوز لبنصااب ثعااوً علاا  لبهلكاا  

لوسنتنو لإلعللسي  س للينو م  عللض " " لزللبنو س للبنو، هكأنّنو عوملا  لبانوةي  بع

مهدث  بنو، كعو مّل ه  نها:  او ز اد لبظل اف ل أااز  ن نقاا : إّن لبنصاب ها  لبصاف  

ثعوً علا  مها  لخاعنو لبعنصااب، ألنّناو ت عا  ععا  " ّن" هعها  لخاعنو لبعانا : رها  

 .176-174: 2لنصب". 

لبند خوهوً نها وً  عكان تقلايعه إبا  قلاعين: لألل  ثاا  ذكل لبلي  ه  لال  

لصااف لخاام     إذل كااون مضااوهوً لر ي لساان م طاا ، لقابااه ساجاااب لبنصااب، للبثااون  

ًء عل  ثا  ر ي لسن سللون لباي ذلب هيه إب  ره  لبصف  ه  نها:   غو ن لل فو سنو

 إبغوء     ه  ل خم للبحال لإبيك لبتفصي :

لاال لبعلااأب  ساااكل آرلء لبنهاوة هاا  لصااف ل خام س ااد     لبنوهياا   عكان  ن ناااد   

لبانوء  بلأنس، هنم  للن  ّن لبصف  تكان منان ، للا لألكثل  ل تاق  لبصف  عل  ثلك 

مهتأااين سااأّن ماان نااّان ج اا  صااف  لبعنفاا  سعن باا  غياال لبعنفاا ، لماان سناا  ج لنااو ماا  

ذل لصااف لبعنفاّ . لعلاام  نّااك إلبعاصااف سعن باا  لخاام للثاد،  قااا  خااياا ه: "لاال سااوب 

ن. لصفت لبعنف  هإن شئت نّانت صف  لبعنف  للا  كثال ها  لبكاو ، لإن شائت بام تنااّ 

 لذبك قابك:   غو  لل فوً بك، ل  غو  لل ف بك.

هأّماااو لباااا ن نّاناااال هاااإننم ج لاااال ل خااام ل  سعن بااا  لخااام للثاااد، لج لاااال صاااف   

 ل لبعنف .لبعنصاب ه  لال لبعاياب سعن بته ه  غي

ل ّمو لبا ن قوبال:   غو ن لل فن بك، هإنّنم ج لال لبعاصااف للباصاف سعن با   

 .1لخم للثد"

لقد ج   لبعالد لباصف لبعنان  قيس لباجنين ل ثلننعو،  قاا : لعلام  نّاك إذل  

رجا   دلً، ل ن ت لخعوً منفيوً هأنت ه  ن ته سوبحياور: إن شائت نّانتاه، هقلات:   ماوءن ساور

دلً وً عند  للا  قيس لباجنين ل ثلان. لإن شائت ج لات لبعنفا  لن تاه لخاعوً للثالل ف

ً  هقلت:   رج  لل ف عند ، ل  موءن سورد بك". لقد علّا  لبعاالد بكاو لبااجنين  مقتفياو

  مان ن ت منفصه  ذبك  ثل خياا ه،  قا : "هأّمو مو بم  ُِلد  ن  أ له لخعوً ههّأته  ن لب

ساه بام  إنّعو جوء سه س د  ن مض  ل خام علا  ثوباه، لباا بام  اأبلبعن اب ملتغنً  عنه ه

  ُْهتنْج إبيه. 
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لثّأ  من ر ى  ن  أ له ما  لبعن ااب لخاعوً للثادلً  نّاه  قاا : بّعاو كاون مايا   

 صاالن هيااه سنااوء ل خااعين لخااعوً للثاادلً كااون سنااوء لخاام ماا  لخاام  كثاال ماان سنااوء لخاام ماا  

 .1ثلف"

دلعو مااو سااين ُمتناّخاا  لمحتصاال،  قااا  لساان لقااد خااور لبنهااوة علاا  مااو جااوء عناا 

 لبّلللج: "لعلم  نّك إذل لصفت لبنكلة ه  لال لباوب هلك هينو ثوث   لجه:

: للااا لألثلاان  ن تأاالي لبصاف  علاا  لبعاصاااف، لتنااان لبصااف ، األو  منهلا

ر، لاا لذبك قابك:   رج  لل فوً ه  لبدلر، هتناان ألنّاه صاف ، ل كاان قاباك: ها  لبادل

ساه  أ  من ه   لال  ن لبن ت منفص  من لبعن اب ملتغنً  عناه، لإنّعاو جا ءلبحال لث

 س د  ن مض  ل خم عل  ثوبه، هإن بم تأب سه بم تهتج إبيه.

  رجا   :  ن تأ   لبعنف  لن ته لخعوً للثدلً لتانيه م اه، هتقاا :والوجه الثاني

 بعن ااب لخاعوً لل فن ه  لبدلر، سنيت رج  م  لل ف، لثأ  من ر ى  ن  أ لاه ما  ل

 ء لخام ما للثدلً  ن  قا : بعو كون ماي   صلن هيه سنوء ل خاعين لخاعوً للثادلً كاون سناو

  لخام  كثال ل هلا  مان سنااوء لخام ما  ثالف هاإن قلاات:   رجا  لل فاوً عاوقوً، هأنات هاا

ء لخاعوً ثا   شايولبن ت لألل  سوبحيور هأمو لبثون : هليس هياه إ  لبتناا ن، ألنّاه    كاان ثو

 دلً...للث

:  ن تأ   لبن ت علا  لبعايا  هتلها  ألن " " لماو ععلات هياه والوجه الثالث

" عل  لبعايا  هيكاان  ، هتألي "لل فن ه  ماي  لخم ماتد ، هتقا :   رج ن لل فو

 2ماي  لخم ماتد ، للبحال مهالف، لإن شئت جئات سحاال هقلات: "باك"  ل عناد ..."

و ثكاام لبصااف  للبعاصاااف إذل لق ااو س ااد للختصاال لبعأوشاا   لااال لآلرلء قااوةوً: :"ماا

 " ":. للبأالب: إنّه  أاز هيه لجنون:

 ثدلعو:  ن تأ   لبصاف  للبعاصااف سعن با  لخام للثاد ها  مايا  نصاب ساـ 

 ل  علل." " لإذل ه لت ذبك بم تام للثدلً مننعو ألنّنعو صورل سعن ب  لخم للثد كحع

ن باا  شاا ء للثااد، لتنااان للبثااون :  ن تاناا  لبعاصاااف ماا  " " لتأ لنعااو سع

 .3لبصف  ل   أاز ثاف لبتنا ن"
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 1لقد ثع  لبنهوة لصف لخم   عل  لصف لبعنودى، للا مو ذكلل لسن لبهوجب

للبلي  ل شور إبيه  سا ثيون،  قا : ألن سوب لبعنف  سـ " " شايه ساوب لبندلء من جن  

لسان لبهوجاب: "كعاو قيا   .  قاا 2 ن عوم  لباناوء ها  لبااوسين شااه لإلعاللب إلّطللدلاو"

، إ   ن لبنصب لننو كوبله  ثمَّ، للبله  لننو كوبنصب ثّم"  . 3 وز د لبطا ُ  للبطا  ن

ب لّنو ندخ  من لال لب لض عان لصاف لخام     لبنوهيا  إبا  ماو ذكالل لبليا  

عن لسن م ط  ه  نصاه لبصف    غيال إذ كونات ملكاا  تلكيااوً إياوهيوً نهاا قاابنم:   

 لبهلب، لثول  لبليا   ن  لاتعس تاجيناوً آخال سأاالز لبنصاب م لاوً ذباك عاد كل من 

سأن لخم     محتلف هيه سين لبانوء للإلعللب. ل ظنل من لال لبقا  عن لبلي  إن به 

جالرلً عند لسن لبهوجب قا  لسن م ط،  قا  لسن لبهوجاب: "لقاباه: مفالدلً لثتاللز مان 

 .4إلعللب كقابك:   رج  ثلن لباجه"لبن ت لبعضوف هإنّه    كان هيه إ  ل

ل قا  لسن عصفار: "هإن كون لبن ت مضوهوً  ل مطا ً هو  أاز هيه لإلتااوب إ ّ 

لساوبلجاب إبا  ر ي لسان م طا   5عل  بفظه نها:   رجا  صاوثبن دلسا  ها  لبادلر..."

لباي ذكلل عنه لبلي  بم نأدل قد صّل  سه،  قاا : "لشااّنال ساأّن ثالف لبنفا ، للاا 

" " إذل  ر د سه لبعاوبغ  ه  لبنف ، كقابك:   رج  ه  لبدلر، هن  تنصب ل خم لتله  

لبحاال، لبكان ل خام م ناو مانا ، إذل كااون مفالدلً، هاإن كاون مضاوهوً  ل ملاانوً سوبعضااوف 

لجااب نصاااه، نهااا قابااك:   ذل نأاادةل غيااال سطاا . للبعلاااّه، كقابااك:   رلكاااوً هلخاااوً 

 .6عند "

ذكلل لبلي  عن لسن سللون سإبغوةنو ل نّنو غيال عوملا  للبحاال   ّمو مو  حد مو 

مقدر، هيعكن لبلدّ عليه سعو ذلب إبيه لسن موباك لمان تا اه مان لبنهاوة،  قاا  لسان موباك: 

"لزعم لسن سللاون  ن صاف  لخام " "   تلها  إ  إذل كاون لبعاصااف ملكااوً ما  " " 

ك  ّن لب وم  ها  لبصاف  لاا لب وما  ها  ل ن ره نو دبي  عل  إبغوء    ، لثعله عل  ذب

لبعاصااف، لل خام لبعنصااب   ععا  بوستادلء هياه، هاو ععا  باه ها  صافته، لل خاام 

لبعان  علا  لبفاتن إن نصاات صافته د  ذباك عنادل علا  لإلععاو ، لإذل ره ات دّ  ذباك 

عناادل علاا  لإلبغااوء، لمااو ذلااب إبيااه غياال صااهين، ألّن إععااو      لبعلااور إبينااو عنااد 

تكعو  شللطنو جاوة  سإجعاوب لب الب، للبهكام عليناو سوإلبغاوء دلن نقصاون لبلاللط لخ
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ثكم سعو   نظيال باه. لقاباه:   ععا  بوستادلء ها  ل خام لبعنصااب غيال ملالم، سا  باه 

عع  ه  ماي ه، كعو به سإجعوب ععا  ها  مايااب لبعأاللر سعان ها  نهاا: لا  مان 

سل ي لسان  3للسن عقي  2ل خا  سا ثيون 1رج  ه  لبدلر: هصّن مو قلنو، لسط  مو لدعول"

 موبك.

هضوً عن ذبك هإّن مو قوبه من  ن خاللو مهالف، ل نّنو با كونات مغيالة بكونات  

 مث  بيت لب ّ  لكأّن  عكن ردل سوآلت :

بأعلا  كعو لاا م لاا  هإنّاه  سُادَّ بلعاتاد   ل ماو ها  ثكعاه مان خاال ثتا  ت طا  ل -1

فاس كاان لبحاال مهاالهوً بغو ا  د بيا  ها  نم ن   هلن لبلكاب علياه، إ   ن  

 لبعتكلم.

    مهعابثع      لبنوهي  عل   خالب إّن  بيت، ب ّ ، كأّن     لتقيم؛ ألن    -2

ب ماو لل  هلب عل  إّن لم لا   ن  إّن  ل خالتنو بنو من لبتللكياب للبتاجيناو

  حوبف    .

لبهلكاوب لباثوث مان  للباي  ظنل بلاوثي  ن لصف لخم     لبنوهي  تأاز هيه

نصب   إعللب  ثعوً عل  لبلفظ لبعنصااب  ل لباناوء ثعاوً علا  لبتلكياب ما       ل 

لبله  ثعوً عل  لبعاي  للا ه  لألص  ل ستدلء،  قا  لسن موبك: "هلا قي : رج  ه  

لبدلر، بم  فد، هلتاقف لإلهودة علا  دخاا     ، كونات لا  للخاعنو سعن با  ماتاد ، هأاوز 

. 4 ن   تال عع  ل ستدلء س اد دخابناو ها  لبصاف  لغيللاو مان لبتالسا  لبعلات عل " بابك

إيوه  إب  ذبك هإّن لبتاجينوب لبلوسق  بلصف  سين لبنصب للبانوء للبلها   عكان  ن تُ ادّ 

ماللب بل لب ه  كومنو، للال مو  عكن  ن  فنم مان كاو  لبعاالد،  قاا : "لثأا  مان 

خااعوً للثاادلً  نااه  قااا : بّعااو كااون ماياا   صاالن هيااه سنااوء ر ى  ن  أ لااه ماا  لبعن اااب ل

ل خعين لخعوً للثدلً كون سنوء لخم م  لخم  كثل من سنوء لخام ما  ثالف، لكا ٌّ قاد ذلاب 

 .5مالاوً"
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 المسألة السادسة والثالثون

 الخالف في مجيو التابع بعد اسم ال النافية للجنس

 

لبتالس  س د لباصف للب طف، من  قا  لبلي : "لقو  لألندبل : لباي سق  من  

  ثكعنو م لباد  لعطف لبايون للبتاكيد لبلفظ ، هو نّد بنم هينو، بكْن  ناغ   ن  كان

مفالدلً  لخم " " لبنكلة: ثكعنو م  لبعناودى لبعضاعا ، هفا  لبااد   أااز لباناوء إن كاون

 نكلة، نها:   رج ن صوثبن ب .

ملهاعاو  ل منصااسوً، لإن كاون م لها   لقو  لسن موبك: لباد  إن كون نكالة، كاون 

 لجب ره نو.

لقااا  لألندبلاا   قاالب،إذل باام  ُفصاا  لباااد  لبعفاالد لبعنكَّاال عاان لبعنفاا ، ألنّااه    

اناه ك قصل عن لبن ت لباي  ُان  جالزلً، إذل جع  لبلاللةط، سا   ُلسا  علياه مان ثياي 

 لا لبعقصاد سوبنلا .

ن لباصااف متلّكااب كوبعاصاااف لب ااّ  لساان موبااك هااّلق سااين لباااد  للباصااف سااأ 

  هاهتلكيب " " م  لبعاصاف كتلكيانو م  لباصاف. ل ّماو لبااد  هيأ ا  لبعااد  مناه 

"  ما  " ثكم لبلوقط، هو  اق  لباد  ملكاوً م  لبعاد  منه بكاناه ها  ثكام لبلاوقط، ل 

 ألنّنو دلخل  عل  لباد  ه  لبتقد ل للبتلكيب  مل بفظ    تقد لي.

   نّه بم  قم دبيا  علا  لبتلكياب ساين " " للخاعنو ل  ساين لباصاف  قا : قد تقدّ  

 للبعاصاف.

ل ّمو عطف لبايون هنا لباد ، كعو  أ ء ه  سوسه؛ لناكل ه  سوب لباد   نّه  أاز  

لعتاور لباد  تورة ملتقوً، ل خلى غيل ملتق  ه  سوب     لبتالةا ، لساوب لبنادلء، كعاو 

، ل  ك علل  ثدو؛ قو  لملر لبقيس تقا :   مثله  ثدو، ل  ك  د  :1رج و

ْطلابُ  نِبا ً   ل  كنـال لباي ه  لألْرِض من نــو هـ  لالء لبأــّا طو ْ لُّعِ  لن

للال  د  عل   نّه  أاز ره  صف  لبعضوف، ثعوً عل  لبعه ، إذل   هلق سين  

، رجااوً  عطاف لباياون للباصاف، لإذل ثعلات علا  لبلفااظ قلات:   مثلاه  ثادلً، ل  ك  اد

لملادل  ل أاز  ن  ُْهعن  لنتصوب مث  لال علا  لبتعييا  كعاو ها  قاباك: با  مثلاه رجاوً،

 علوً. ل مو قا  جل ل:
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ل ـــُ لرن لةللً لمن   كوب ليـِ  زن
ل  1 لُ  هِليـــلن لن   وصوثانّ  دنو لبنــلن

لبياا   هقي : لنتصوب "زلةللً" ستقاد ل ه ا ،  ي:    رى ك لاي  لبياا ،  ي ك لةال علاي 

 كاان  زلةللً، كعو تقاا : ماو ر  ات كاوبيا  رجاوً، لذباك  ن لب لاي  بيلات ساوب لةل ثتا 

 عطف سيون بنو.

كعاو  ل قا : م  تقد ل: ك لةل علي  لبيا  زلةللً، صور لآلخل لا لألص  لألل ، 

: 2فاظ". ه  قاباك:   كوب لاي  علاي ً لعلاي و، هيأااز  ن  كاان "زلةاللً" توس اوً علا  لبل

176-178. 

 الصا  لبلياا  هاا  لااال لبااند ذكاال خااوفل نهاااّيل جد ااد ثااا  تااوس  لخاام      

نعاو ، لبنوهي ، للال لبعلة خد لبتللكيب سوباد   ل عطف لباياون  كعاو عاّال لبليا  عن

ش  اللل هألرد ر  ين  سن   يش لألندبل  للسن موبك ثاا  تاجياه لاال لبتاوس ، هاوسن   اي

 ن لبانااوء للبنصااب للإلعااللب، لإبيااك تفصااي علاا  لبانااوء، سينعااو هّصاا  لساان موبااك سااي

 لبحوف:

ذلب خياا ه لمان تا اه مان لبنهاوة إبا  تاجياه ل خام علا   لبااد   ها  تللكياب  

    لبنوهي  بلأنس ره وً ثعوً عل  لبعاي   ل لبنصب ثعوً عل       قا : "لال سوب 

 مو جلى عل  ماي  لبعنفّ    عل  لبهلف لباي عع  ه  لبعنفّ .

م ه   :2عن ذبك قا  ذي لبله

ْس ُ  بو إ  لبعغــورلُب للبلَّ و لب يــُن للآلرلُ    ِعدَّ ِعْندن   ل  كنلن  لــوسِنن

ْاِثجل:   لقو  رج  من سن  من

غنـــوُر سِ ْينِـ     ُ َّ ب  إن كنـــونن ذل ن لن   بُ   ــهلنانل بن نْعُلكم لبصَّ

  لبعاي    عل  لبهالف لبااي ععا  ه عم لبحلي  رثعه هللا  ّن لال  ألي عل 

 ه  ل خم، كعو  ّن لبلوعل ثين قو : "هللنو سوبأاو  ل  لبهد دل"

  جللل عل  لبعاي . 

لمن ذباك   ضاوً قاا  لب الب:   ماو  باه قليا  ل  كثيال، ره اال علا  لبعايا .  

ثْلنه  ثدو، ل  ك  د  ثادو لإن شائت ثعلات لبكاو   علا  لمث  ذبك   ضوً قا  لب لب:   من

     هنصات.

                                                             
 215د الن جل ل:   1
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لتقا :   مثنلُه رج و إذل ثعلته عل  لبعايا ، كعاو قاو  س اض لب الب:   ثاا ن  

ل  قاااةو إ  سااوهلل. لإن شاائت ثعلتااه علاا      هنانتااه لنصاااته. لإن شاائت قلاات:   مثلااه 

 :1رجوً، عل  قابه: ب  مثله غوموً. لقو  ذل لبلم 

نِب ن    ْمثنوبُنــّن  ــ ٌّ أللِلك ِجْيــل  ــوبنينوبينـــبنيو  ةو ِل  لبدَّلُر إْذ من

 لقو  لبحليا  رثعاه هللا:  ادبّك علا   ن   رجا  ها  مايا  لخام ماتاد  ملهااب، 

بلااء، قابك:   رج ن  هضُ  منك، كأنّك قلت: ز دو  هض  منك. لمث  ذبك سهلاك قا  ل

 كأنّك قلت: ثلاك قا  لبلاء.

كأنّااّك قلاات: رجاا   هضااُ  منااك، ثااين مثّلااه. ل مااو قااا  لقااو  لبحلياا  رثعااه هللا:  

 جل ل:

ل ــــُ لرن لةللً لمن لُ  هنِليـــلن     كوب ليـِ  زن لن  ل وصوثانّ  دنننو لبنــلن

هااو  كاااان إ ّ نصاااوً، مااان قااا   ن لب لاااي  بيلاات ساااوب لةل، لإنّعاااو  رلد:    رى  

ألّن لبكاوف  يا  كقاباك ها  لبياا ،كوب لي  زلةللً، كعو تقا : مو ر  ت كوبيا  رجوً، هكوب

لد: إنّعاو  ربيلت سوخم، لهيه م ن  لبت أب، كعو قاو : تاوهلل رجاوً، لخااهون هللا رجاوً، ل

ايا  لاال لبع توهللِ مو ر  ت رجوً، لبكنه  تل  لإللنور لختغنوًء، ألن لبعحوطب   لم  نّ 

 إنّعو  ضعل هيه لال لبف  ، بكثلة لخت عوبنم إ ّول.

؛ ألّن لآلخل لا لألّل ، لألّن ز دلً رج ، لتقا : كو  ب ليّ  عّلي و، ل  ك  د رج و

لصور " " ك  د كأنّك قلت:    ثدن ك  د، ثم قلت رج ، كعو تقا :   مو  به قليا و ل  

، عل  لبعاي . قو  لبلوعل لملر لبقيس:  كثيلو

ْطلـابُ  نو ه  لــالِء لبأــ  ل  كنال لباي ه  لألرِض من ّمِ َُ  ّاِ طوباـ ً لْ ِ 

كأنّااه قااو : ل  شاا ءو كنااال، لرهاا  علاا  مااو ذكاالب بااك. لإن شاائت نصاااته علاا   

 نصاه: " هن  ه  من ندّل هاق ذبك ِمْلهدل"

كأنّه قو :    ثد ك  ادل رجاوً، لثعا  لبلجا  علا  ز اد، كعاو ثعا  لبعلهاد علا   

 ذبك. لإن شئت نصاته عل  مو نصات عليه   مو  به قليوً ل  كثيللً.

لنظيل   ك  د ه  ثاهنم ل خم قابنم:   عليك، لإنّعاو  ل اد   ساأبن علياك، ل   

 .2ش ء عليك، لبكنه ثاف بكثلة لخت عوبنم إ ّول"

                                                             
م :   1  650د الن ذي لبله
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لقد توس  لبنها ان خياا ه هيعو قوبه، هت ددب  قالبنم مو سين منتم سإرلةه لمو ساين  

عان لب الب:   ك  اد  مد دل بعو جوء سه من شاللد،  قاا  لسان لبّلاللج: "لثكا  خاياا ه

 ثدلً، تنان، ألنّك هصلت سين     ل " ثاد" لثكا  خاياا ه عان لب الب:   ك  اد  ثادو، 

ل  مثله  ثد، ههعله عل  لبعاي ، للبعاي  ره ، لإن شئت ثعلته علا  " " هنانتاه 

لنصاته لإن شئت قلت:   مثله رجوً عل  لبتعييا  كعاو تقاا : با  مثلاه غوماوً، قاو  ذل 

م   :لبله

نِب ن    ْمثنوبُنـــّن بنينوبينـ ــ ٌّ أللِلك ِجْيــل  ـــوبنيو  ةو ِل  لبدَّلُر إْذ من

قو  خياا ه: ل ّمو قا  جل ل: "  كوب نِلي  زلةللً لما لرل". هاو  كاان إ  نصااوً  

من قا   ن لب لي  بيلت سوب لةل لإنّعو  رلد:    رى كوب لي  زلةللً، كعو تقا : مو ر  ت 

  رجوً، هكوبيا  كقابك: ه  لبيا  ألن لبكوف بيلت سوخم لهيه م نا  لبت أاب، كعاو كوبيا

قو : توهلل رجوً، لخاهون هللا رجوً، لإنّعو  رلد: توهلل مو ر  ت رجوً، لبكنه  تل  إلنور 

لبف   لختغنوء. لتقاا :   كوب لاي  علاي  ل  ك  اد رجا . ألن لآلخال لاا لألل ، لألن 

، لصور :   ك  د، كأنّك قلت:    ثد ك  د، ثم قلت: رج ، كعو تقا :   مو  ز دلً رج و

 به قلي  ل  كثيل عل  لبعاي ، قو  لملر لبقيس:

 ل لُّعنــو ه  لـالِء لبأـّاِ طوباـ   ل  كنال لباي هـ  لألرِض مطلابُ 

: ألنّه قو : ل  ش ء بنال لره  عل  لبعاي . لإن شئت نصات عل  لبتفليل كأنّه قو  

   ثد ك  اد رجاوً. قاو  خاياا ه: لنظيال:   ك  اد، ها  ثااهنم ل خام قاابنم:   علياك، 

 .1لإنّعو  ل دلن:   سأب عليك، ل  ش ء عليك، لبكنه ثاف بكثلة لخت عوبنم إ ّول"

 ل قا  لألعلم: "هعن ذبك قا  ذي لبُلّم : 

  ِعــدَّ عندلوسنو لب يــُن للألرآُ     ل  كنــلبو إ  لبعغـورلُب للبلس ُ 

 هوبعغورلب سد  من ماي  لبعنصاب سو، ...

قاو : لتقااا :   مثلاه رجاا  إذل ثعلتااه علا  لبعاياا ، لإن شائت ثعلتااه علاا     

هنّانته لنصاته.   ن   ّن ره  لبلج  عل  لباد  من مايا       ل علا  عطاف لباياون 

  قابه: ب  مثلاه غوماو. لنصاه ثعوً عل  لبلفظ. قو : لإن شئت قلت:   مثله رجو عل

 .2  ن  عل  لبتعيي "

لقد لقتف   ثللم لسن   ايش،  قاا : "لقاوبال   كوب لاي  علاي  للبعاللد   علاي   

كوب لي  لبليل  لمثله   ك  د رج  للبعللد    ثاد ك  اد رجا  هو خام مهاالف للبأاور 
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لكااابك للبعأاللر ها  ماياا  لبحاال لعلاي  ملهاااب ألنّاه عطاف سيااون علا  لبعايا  

رج  من قابه   ك  د رج  ل أاز لبنصب عل  لبلفاظ  ل لبتعييا  علا  ثاد لبن ات ها  

ْ  ه  من ندّل دلنن ذنبك ِمْلهدل" قابه "هننن
. 

 لمعو ثاف لخم   هيه قا  لملئ لبقيس: 

 ل لُّعنو هــ  لــالِء لبأـّاِ طوبا   ل  كنال لبّـِاي ه  لألرِض مطلابُ 

ل لباااي هاا  لألرض؛ هأّمااو قااا  جل اال "  كوب لااي  زلةااللً كأنّااه قااو    شاا ء بااه كنااا

لم لرل" هو  كان منصاسوً إ ّ سف   مقدر، ألنّه قد علم  ّن لب لةل للبع لر غيل لب لي  

هو  كان سيونوً بنو ه لم  ّن لبعللد    رى كوب لاي  زلةاللً لما لرل لنهاا ذباك معاو  وةام 

 .1م نول من لأله و "

  جوءب عند خياا ه ه  لاال لبحاوف هايعكن  ن نقتااس س اض ماو  ّمو لألسيوب لبت 

جااوء عنااد لبنهااوة ثتاا  تكتعاا  صااارة لبتللكيااب هاا  ياااء شاااللدلو،  قااا   سااا علاا  

 لبفورخ : "ملأب :

ل ــــُ لرن لةللً لمن لُ  هنِليـــلن     كوب ليـِ  زن لن  ل وصوثانّ  دنننو لبنــلن

 رى زلةاللً لما لرل باه كلجا   رلل لب لاي " نصاه ألّن لبف   مقادر، هكاون تقاد لل: "  

هنصاه عل  لبف  ، لثاف ذبك بعو ه  لبكو  من لبد ب  عليه. ل أاز لبله  لولنو للا 

قاين، ألّن لب لةل بيس لا لب لي  لتأا   رق   كأنّك  ردب "كصوثب لب لي " ههاهت 

 .2د ب  عل  مو ثاهت" –إذل ره تنو  –"صوثاو" لج لت لب لي  

 ل قا  لبليلله : "ل مو قا  جل ل: 

ل ــــُ لرن لةللً لمن لُ  هنِليـــلن     كوب ليـِ  زن لن  ل وصوثانّ  دنننو لبنــلن

ذكل خياا ه لال لبايت س د ذكلل: "  مثله  ثد ل  ك  د  ثد". ل جوز ه "لثاد"  

قاباه  لبنصب للبله   مو لبله  ه ل   نّه ج     ثد  صف  بـ  مثا   علا  لبعايا ، ألنّ 

    مثلنه  ه  ماي  لستدلء هن ته عل  لبعاي .

ل مو لبنصب هألنّه ن ت باـ  مثا   علا  بفظاه. لقاباه:   ك  اد  ثاد، لاال لبكاوف  

ثلف، للا  ها  مايا  ن ات باـ  شا ء  مهاالف، كأنّاه قاو :   شا ءن ك  اد، ههااف 

لبعقادر. لجاوز لبعن اب ل قو  لبن ت مقومه ل ت  سـ   ثد  عل   نّه ن ت بابك لبعهاالف 

                                                             
   جل، لبكتوب  173: 2صدرل: بنو ِمْلهندو خا ان  بف ُمدنجَّ
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ه  ننْ تِه لباجنون، كعو جوز ه  قابنو:   مثله  ثاد. ثام قاو  ها  سيات جل ال:    كاان إ  

نصاااوً. للااال لباااي ذكاالل للياان. ألنااو إذل قلنااو:   مثلااه  ثااد، هااـ   ثااد  لااا لبلاا ء ل 

 لبلا ء  لبعثاا ، لبااا قاادّرنو مثاا  لااال هاا  قابااه    كوب لااي   بصااور:   كوب لااي  علااي و 

، هأ لنو  زلةل  لصفوً بـ  علي   بام  صالن، ألّن لب لاي  بيلات س لةال ل  ما لر،  زلةلو

هنال ملدلد من طل م لبع ن ، ل   صلن  ن  كان  زلةلل لم لرل  لصافوً باـ  علاي   

  عل  لبلفظ ل  عل  لبع نا ، ألنّاه هوخاد  ن تن ات لب لاي  سعاو    أااز  ن  كاان ن تاو 

رل  سإيعور ه   مقدر س د     كأنّه قاو :    رى ك لةال بنو، لإنّعو نصب  زلةللً لم ل

 .1ه  لال لب لي  زلةلل"

 س د علض لال لبنصاص  عكن لبحللج سوآلت : 

ه ه   ظنل  ّن لبنهوة مأع ان عل  جالز لأللجه لبثوث  ه  لبتللكيب لبت  تاج -1

 ياء ماهي لباد   ل عطف لبايون.

ك  اد     مثلاه غوماوً...  ل    ثاد تاجيه ل خم لبعنصاب عل  لبتعيي  ه  نها -2

 رجوً  جوء عند لبعتأخل ن عن  خياا ه كوسن لبّلللج للألعلم للسن   يش.

بع ن  لتفم لبنهوة عل  تاجيه لبلولد  ...   كوب لي  زلةلل لم لرل  ه  ياء ل -3

 لباي  تطلاه لبتوس  للبعتاااب، هأاوء تحال أنم باه علا  ثااف عوما  للاا لبف ا 

 م نول كعو قو  لسن   يش.  رى  ل مو ه 

، مو ذلب إبيه لبليلله  مان  ن لبكاوف تادل  سعثا  محاوبف بعاو جاوء عناد لبنهاوة -4

 ألن لألص  ه  لبكوف  ن تكان ثلهاوً، لماو خللجناو عان لبهلهيا  إ  مان قايا 

 لبلوذ لباي    قوب عليه.

 لن دخا عل  تاجياه لبنصاب سوبف ا    رى  لبتقاد ل، لم لاا   ن لبنهاوة    لأاأ -5

 كلعا  ها إب  لبتقد ل للبتأل   مو بم تدب به ثوج ، لعلياه هإنّاه  عكان  ن تاجاه لب

عاا  ساوب  لبهاو   للب وماا  هياه م نا  لبتلااايه ها     كوب لاي   هضااوً عان  ن كل

 زلةللً جوءب ملتق  للا لألص  ه  سوب لبهو .

ناو نادخ  ب ّ  مو هُّص  لبقا  هيه عن لبتوس  عن لخم     لبنوهي  ه  ماو خاام  أ ل

إب  مو ذلب إبيه لسن   يش لألندبل  للسن موبك كعو نق  ذباك لبليا ، ل ظنال بلاوثاي 

 ن لبلي  لا  ل  من نلاب لاال لبال ي  سان   ايش لألندبلا  لنقلاه عناه لبأاوم  مان 
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لبعتأخل ن من ُشّلل  لبكوهيا   قاا : "لخاوةل لبتالسا    ناد عاننم هيناو، بكان  ناغا   ن 

 .1لبعنودى كال ذكلل لألندبل " كان ثكعنو ثكم تالس  

لبام  ااكل لسان   اايش لألندبلا  ماو  االّجن قاباه إ   ّن لبليا  قااد قاّلب ماو قوبااه  

لبعنف   ِصله عنم تعدلً عل  ت ل فه لباد ، سأنّه لا لبعقصاد سوبنلا  هضوً عن  نّه بم  نفْ 

 هوص .

دّل سوآلت :   للال لبقا   عكن رن

م ينا  هوباناوء للبنصاب للبلها  كلناو جاوة ة،  بم  ند لبنهاوة علا  لبتالسا  سهلكا  -1

 .2 قا  لبأوم : "لخوةل لبتالس    نّد عننم هينو"

من لبنهوة من ثع  لبتلكيب عل  لبلفظ عودلً لبااد  لعطاف لباياون كوبن ات،  قاا   -2

 .3لسن   يش: "ل أاز لبنصب عل  لبلفظ  ل لبتعيي  عل  ثد لبن ت"

الز لبنصااب إن كااون لبتااوس  نكاالة،  ل  ّمااو مااو ذكاالل لبلياا  عاان لساان موبااك ماان جاا

لبله  إن كون م له  هقد لرد لال لبل ي عند لسن موبك ه   ثد مدبفوتاه،  قاا : "لبلااد  

ه  لال لباوب لبنصب سوعتاور عع      إن كون صوبهوً ب علنو، نها:    ثد هيناو رجاوً 

ستدلء نها:    ثد هيناو ل  لمل ة، ل  مو  به د نورل ل  درلعو. للبله  سوعتاور عع  ل 

رج و ل  لمل ةو، ل  مو  به د نور ل  درلم. هلا بم  صلن لباد  ب عا      ت اين لبلها  

 .4نها:    ثد هينو ز دو ل  ععلل"

لقد هّص   سا ثيون ر ي لسن موبك ه  لال لبحوف ل لرد ثأته هيه لمو لعتعادل  

باه لبلااد  لبصاوبن ب عا      لبنصاب من قيوب لخعوب بتأ يد مو ذلب إبيه،  قا : "لقا

للبله  مثو  ذبك:    ثدن هينو رج و ل  لمل و سوبله  للبنصب، لخالء  كون لباد  مفلدلً 

   مضوهوً    ُمطّا ً، نها:    ثد هينو صوثب دلسّ ، سنصب  صوثب  لره ه، ل   ثاد 

سعن باا  لخاام  هينااو خيااللً ماان ز ااد، سنصااب  خياال  لره ااه. ل   أاااز  ن  أ اا  لبعاااد 

ملكب، كعاو جاوز ذباك ها  لبن ات؛ ألنّاه علا  نيا  تكاللر لب وما ، هايننعاو ثاوج  مقادر. 

لقابه هإن بم  صلن ب علنو ت يّن ره ه مثوبه:    ثد هينو ز دو ل  ععالل، هاو  أااز ها  

. ل ظنل 5ال للاإال إله ز د ل  ععلل إ  لبله  ثعوً عل  لبعاي  لمنه قابه ت وب  
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لساان عقياا  قااد لرتضاا  لااال لباال ي عنااه،  قااا : "لبلاااد  لبصااوبن ب عاا  " " لبلهاا   ن 

للبنصب نها:    ثدّ هينو رجوً ل  لمل ة  ل صوثب دلس ،  ل خيللً من ز د؛ هوبنصاب 

سوعتاور عع      للبله  سوعتاور عع  ل ستدلء هإن بم  صلن ب علنو ت يّن ره ه نهاا:   

 .1" ثدّ هينو، ز دو ل  ععللو 

 ل عكن  ن نحلج من لال لبنصاص سوآلت : 

 خور لسن موبك عل  نناج مان خااقه مان لبنهاوة مان جاالز لبنصاب ها  لبتاوس  ثعاوً  -1

 عل  لخم     للبله  ثعوً عل  لبعاي .

ه   لب لّاا اادل  ّن لسان موبااك مان  للةاا  لبنهاوة لبقاوةلين سلهاا  ل خام لبع لهاا  س اد    -2

ب وما  سأنّه عل  ني  تكللر لب وما ، لبّعاو كاون لاال للي  نصب عينه قوعدة لباد  

 وب    سا تكلر م  ل خم لبع له  نها:    ثدن هينو، ز اد..." للهقاوً بإلطاللد ها  

و هاا  مالبنوهيا  بلأانس لبلتللكياب لبتا  تالد م نااو نأاد  ن لبغوباب عليناو لبنكالة  ل 

 .ثكعنو، بال خقط لبقا  سوبنصب عل  لبع له  كعو قو  لسن موبك

، نم هيناوب ّ  من لبعفيد ه  لال لبعلأب   ن ناكل مو جوء عند لبعهدثين، بنلى ر  

نه خاور  لمدى تأثللم سعو جوء عند لبنهوة لبعتقدمين، هالز مننم عاوب ثلن لباي  ادل 

 عل  ننج لسن موبك للقتف   ثلل، للال تفصي  بعو قوبه:

  قا : "ز ودة لتفصي : 

بدخا :     كوبن ت لبعفصا ، نها:    ثد، رجوً، لباد  لبنكلة: للا لبصوبن  

للمل ةً هينو. سوبنصب  ل لبله ، ل   أاز سنورل علا  تاالم تلكااه ما  لبعااد  مناه، ألّن 

لباد  عل  ني  تكللر لب وم :     هيق  سين لباد  للبعاد  منه هوص  مقدر  عن  من ذبك 

لاا      قتضا  لبفاتن. هاإن كاون لبتلكيب لبالع . ل جاوزل س ضانم ألن لاال لبفوصا  ل

 .2لباد  م له  لجب ره ه، نها:    ثد مهعد لعل  هينو. لكال  قو  ه  عطف لبايون"

س د لال لب لض  عكن بلاوثي  ن  ادي ر  ه ثا  لال لبحوف، لب لّه  ض  ذبك  

 ه  لبنقطتين لبتوبيتين:

نصاب للبلها  ها   لتض  لباوثي بنفله مو خور عليه لبنهوة من جالز لألمل ن لب -1

تااوس      ل االى  ن لجاااد لبتاالكياين سنااوتين لب ومتااين لإلعااللسيتين     اادل  ن 

                                                             
 .349: 1لبعلوعد   1
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399 

 

 كان معو ثكوة لبنهوة عل  لب الب، لب اّ  هيعاو ذكال لسان لبّلاللج دبايوً علا  ذباك 

 1…". قا : "لثك  خياا ه عن لب لب:   ك  د  ثدو ل  مثله  ثد

 لبااد   لمان تا اه مان لبنهاوة مان  ّن لبتاوس  لى لباوثي  ّن مو ذلب إبيه لسن موبك  -2

ياب لعطااف لبايااون     كااان م لهاا  ماا  تللكيااب     إ ّ سهوباا  لبلهاا ، لهقااوً بلاا

و ناو، لكعاللطللد لبقوعدة ه   ّن لخم     لبنوهيا     كاان إ  نكالة  ل ماو ها  ثكع

    لا م لا   ن لباد  علا  نيا  تكاللر لب وما . إياوه  إبا   ّن لألصا  ها  لخام 

 ل ستدلء هيعكن لبهع  عليه.

                                                             
 .404: 1لألصا    1
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 المسألة السابعة والثالثون

 الخالف في مسألتين:

 الفَْصُل بين "ال" النافية للجنس واسمها -2ال غالَم لك ،  -1

 قااا  لبلياا : "ل جااوز خااياا ه  ن  كااان:   غااو ن بااك، مثلااه،  عناا   ن  كااان  

لبحلي  لخياا ه، لجعناار لبنهاوة، مضوهوً للبو  زلةدة هيكان م لسوً. ثم لعلم  ّن مالب 

 ّن لال لبعاكار مضوف ثقيق  سوعتاور لبع ن ؛ هقيا  بنام: لباو    تظنال ساين لبعضاوف 

للبعضوف إبيه، س  تقدّر  جوسال سأّن لبو  لنناو   ضاوً مقادّرة، للاال لبظاوللة تأكياد بتلاك 

 1لبعقدّرة كـ تيم لبثون  ه : "

 "  و تنْيمن تنْيمن عدّي"

ب من قو  إّن "تايم" لألل  مضاوف إبا  عادّي لبظاولل، هيكاان لبفصا  عل  مال 

علا   سين لبعضوف للبعضوف إبيه كو هص . هقي  بنم: مو لباي ثعلنم ه  لال لإليوه 

بعقدّرة للبفص  سين لبعضوف للبعضوف إبيه سوبو  لبعقهع  تاكيدلً دلن خوةل لإليوهوب 

 سوبو :.

ف، سااو، ماان غياال تكل للااو  جااوسال سااأنّنم قصاادلل نصااب لااال   لبعضااوف لبع االَّ

تحفيفااوً، لثاام لبع ااورف لبعنفياا  سااو: لبلهاا  ماا  تكل اال " "، هفصاالال سااين لبعتضااو فين 

بفظوً، ثت   صيل لبعضوف سناال لبفصا  كأنّاه بايس سعضاوف، هاو  لاتنكل نصااه لعاد  

 تكل ل " ".

ض،  نّنااام     اااوملان لاااال لبع   وملااا  لبعنفاااّ  للبااادبي  علااا  قصااادلم بناااال لبغنااالن

لبعضوف إب  لبنكلة، هو  قابان:    سو بلج  ثوبه كال، ل  غومن  بلحد ن تاه كاال، 

 :2للبدبي  عل   نّه مضوف، قابه

 لقد مـوبن شّعـــوخو لمـوب م ّردُ   ل يه كـــل مل    ســوِ  سحوبـدِ 

د ك، لقاد جاوء هصّل  سوإليوه ، للا شوذ،    قاوب علياه، هاو  قاو :    خاو ، ل :  ا 

لبفص  سوبو  لبعقهع  سين لبعضوهين بنال لبغلض، ه  لبعنودى، للا شاوذ، كقاباه: "  او 

ّللرلً سأقالِ "  .3سُْدبن بلأنِ  ين

                                                             
ـلُ  و تنْيمن تنْيمن   1  عندّي    سنو بكُُم          ُْلقنينكُـُم ه  خنـْا ة عُعن

 211د الن جل ل:  
 .287: 2لبكتوب   2
 صدرل: قوبت سنا عوملل خلّال سن   نخندل   3
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قو  لبعصانف:    أااز  ن  كاان مضاوهوً ثقيقا ، إذ باا كاون كاال، بكاون م لها ،  

رة لبنكاالة، هاجااب ره ااه لتكل اال " "؛ للبأااالب: باام  لهاا  لباام  كاالر بكانااه هاا  صااا

ر، هكيف  له  ل كلر م  لبفص  سوبو :.  للبغلض من لبفص  سوبو ،     له  ل   كلَّ

لقو    ضوً:    سو بك، ل   بن باك، خاالء ها  لبع نا  لتفوقاوً، ل :  ب باك، نكالة  

 سو خوف، هكال  ل    ن  كان:    سو بك، إذ لبع له    تالهم لبنكلة م ن .

تفقال عل   ّن م ن  لبأعلتين،  عن :    سو بك ل   بن بك خاالء، للبأالب  نّنم ل 

 لبم  تفقال عل   ّن:  سو بك، ل بن بك سع ن  للثد.

لقد  كان لبعقصاد من لبأعلتين للثدلً، م   ّن لبعلند إبيه ها  إثادللعو م لها ،  

بااك  لهاا  لألخاالى نكاالة، هوبعلااند،  ي خااال " "  هاا :    سااو بااك، مهااالف،  ي:    سااو

ماجاد، ل ّمو ه :    ب بك، هنا "بك"  ي:    ب ماجاد بك، هوبأعلا  لأللبا  سع نا : 

  كااون  سااا  ماجااادلً، للبثونياا  سع ناا :   كااون بااك  ب، ل  خااوف هاا  لتهااود ههاااى 

 لبأعلتين م  كان لبعلند إبيه ه  إثدللعو م له  له  لألخلى نكلة. 

 قاو : لااا، لإن بام  كاان مضاوهوً بلفلااود ثام قااو  لبعصانف: إّن لباجااه ها  مثلااه  ن  

لبعاكار، بكنه ملوسه بلعضوف هأعط  ثكم لبعضوف مان إثااوب لألباف ها  : ساو، ل خاو، 

 لثاف لبنان ه : غوّم  لملِلِع .

ل   ل د سعلوسنته بلعضاوف  نّاه مضاورب بلعضاوف سوبتفلايل لبااي ماّل ها  ساوب  

 ثلنو لجنه، ل  ثوهظوً بكتوب هللا. لبعنودى إذ با كون كابك باجب تنا نه، كعو ه :  

ل  ضوً، هإّن  سو بك ل ب بك عندل ش ء للثد، من ثيي لبع ن ، ل "باك" ها   :  

 ب بااك إّمااو "خااال"  ،  ل "صااف "  خااعنو، للخاام " "    صاايل سوبصااف  ل  سااوبحال 

ن مضااورعوً بلعضااوف، ساادبي   نّااك تقااا :   رجاا ن هاا  لباادلر، ل  غااو ن لل فااوً، لبااا كااو

 مضورعوً بلعضوف، بقلت:   رجوً ه  لبدلر، ل  غوموً لل فوً.

قابه: بعلوركته به،  ي بعلورك  نها:  سو بك،  ساو ، لبعضاوف ها   صا  م ناول،  

 ي ه   ص  م ن  لبعضوف، لذبك  ّن  ص  م ن  لبعضوف لباي لا " سا "، ل صاله 

  ل ياايف صااور " ب بااك"، كااون تحصاايد لألب سوبعحوطااب هقااط، ثاام بّعااو ثاااف لبااو

لبعضوف م له ، هف  " سا " تحصايد  صال  لت ل اف ثاودث سوإلياوه  كعاو  أا ء 

ه  سوب لإليوه ، ل " بو بك"  لاور  " ساا " ها  لبتحصايد لبااي لاا  صا  م ناول؛ 

لمن ثم بم  أ ،  ي من جن   ن لعطوءل ثكم لبعضوف بعلوركته به ه   ص  م نول، بم 

و... قابااه: بفلاود لبع نا ،   نا   ن لبع اّلف    كااان  أا :    ساو هيناو، ل  رقياا  علينا

 سع ن  لبعنكل، كعو ذكلنو من تقد لل.
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لبا كون كعو ذكل لبعصنف، بأوز،   ضوً ه  لبعنّكل:    سو بلج ل طا   لنهاال،  

 تلاينوً سوبعضوف، لبم  حتد لال لبهكم سوبع ّلف.

ماين، لتفوقاوً،  ّماو علا  هإذل قلت:   غومين لل فين بك، بم تهاف لبنان مان غو 

مالب لبنهوة هومتنوب لبفص  سين لبعضوف للبعضوف إبيه سن ات لبعضاوف، ل ّماو علا  

 مالب لبعصنف، هللفص  سين شاه لبعضوهين سعو    ُفص  سه سيننعو.

ل ّمااو إن هصاالت سااوبظلف  ل لبأااور للبعأااللر لبنااوقد، دلن لبظاالف لبعلااتقل  

لبيا  بك هأجوزل  انس لختياورل، ألّن لبفصا  كاو هصا   نها:    ندنْي سنو بك ل  غومن 

بكثالة مااو  ُتّلاا  هاا  لبظاللف. لباام  أاا ل خااياا ه للبحليا ، ساا   لجاااو إثاااوب لبنااان؛ إ  

 :1بضللرة لبل ل، كقابه

لر ْيــِس إنقنـوُض لبفنلن  كأنَّ  صــالبن ِمـْن إ غوبنّن سِنــو   جِ  للِخِل لْبعن

2 :179-182 

لااال لبااند خوهااوً طااا وً سااين لبنهااوة ثااا  س ااض لبتللكيااب ذكاال لبلياا  هاا   

لبنم اايّن  قااهلبحوص  سو لبنوهي  بلأنس نها قابنم:    ساو باك، ل   بن باك، ل   ساو ... 

بظلِف هيناو، ثام  تا اه سحاوف آخال للاا لبفصا  ساين     لبنوهيا  للخاعنو سوبصاف   ل سااو

 زل  اانس.ه  رهض لال لبقا ، سينعو  جاو نوقصوً كون  ل توموً هاكل ر ي خياا ه للبحلي 

 لإبيك تفصي  لال لبحوف:

 الخالف األو :

ذلب خياا ه لمن تا ه مان لبنهاوة إبا   ن لباو  ها  نهاا:    ساو باك ل  ملالع   

ل: بك، ل  غوم  بك مقهع  بلتاكيد سين لبعضوف للبعضوف إبيه عل  ثاد قاا  لبلاوع

 "  و تنْيمن تنْيمن عنِدّي"      

  ل لإلياوه ن تنْيمن لبثوني  للق   سين لبعضوف للبعضوف إبيه تاكيدلً للبغلض مان لاا ه 

، للرة شا ليلبتحفيف،  ّمو نها: قابنم:    سو ، ل   خو  هنا معو بم  تكلم سه إ  ه  

  قا : "لال سوب لبعنفّ  لبعضوف سو لإليوه .

لت:   غو ن بك كعو  ق  من لعلم  ّن لبتنا ن  ق  من لبعنفّ  ه  لال لبعاي  إذل ق 

  سو بك، لبعضوف إب  لخم، لذبك إذل قلت:   مث  ز د. للبدبي  عل  ذبك قا  لب لب:  

ْ  بك، ل  مللع  بك.  ل  غومن
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 ن لبنّانن إنعو ذلات بإلياوه ، لباابك  بهقات لألباف  -رثعه هللا  -لزعم لبحلي   

 لبت    تكان إ  ه  لإليوه . 

من قا   ّن لب لب قد تقاا :    ساو  ها  م نا     ساو باك، ه لعاال  لإنّعو كون ذبك

ْ ادل هلعاو جاوءلل ساو    ننم با بم  أيئال سوبو  بكاون لبتناا ن خاوقطوً كلاقاطه ها    ِمثْا ن زن

لإليوه  تلكال ل خم عل  ماو باه قاا   ن تأا ء لباو  إذ كاون لبع نا  للثادلً، لصاورب 

ه ه  لبندلء، لبم  غيللل لألل  عن ثوبه قا   ن تأ ء سه، لبو  سعن ب  ل خم لباي ثُنّ  س

لذبك قابك:  و تنْيم تنْيم عدي، لسعن ب  لبنوء إذل بهقت طلها  ها  لبنادلء، بام  غيّاللل آخال 

. لمثا  1طله  عّعو كون عليه قا   ن تلهم، لذبك قابنم: "كلينا  بنناّمل  او  ميعا ن نوصابل"

. ثعلال عل  2لنوسغ  " وسدب بلأن  صللرل ألقال "لال لبكو  قا  لبلوعل إذل ليُطلَّ ب

  ّن لبو  با بم تأ ء بقلت  و سدب بلأن .

بال  ااو إذل قااو لإنّعاو هُ اا  لااال ها  لبعنفااّ  تحفيفااوً، كااأننم بام  اااكللل لبااو  كعاو  نّناام

 طلها    طله   قا  هكأنّنم بم  اكللل لبنوء، لصورب لبو  من ل خم سعن با  لبناوء مان

 تنلنهام، م عن ثوباه قاا   ن تلهام، كعاو   تغيّال لبناوء ل خام عان ثوباه قاا   نتغيل ل خ

و جوء هوبنف  ه  ماي  تحفيف كعو  ن لبندلء ه  ماي  تحفيف، هعن ثّم جوء هيه مث  م

 ه  لبندلء.

لإنعو ذلات لبنان ه    مللع  بك عل  لال لبعثو ، ج لال سعن ب  مو با ُثااهت 

  لخم لكون ه  م نول إذل ثاتْت س دل لبو ، لذبك قاباك    ساو ، س دل لبو  كون مضوهوً إب

هكأنّنم با بم  أيئال سوبو  قوبال   مللعيك ه ل  لال لباجه ثااهال لبناان ها    مللايع  

:  بك، لذل تعثي  لإن بم  تكلّم سو مللعيك. قو  ملكين لبدلرم ه

ــ ُ  دو  لقـد موب شنعوخو   ل يه كــل م    سـو   ُعتَـّ ّرِ  لمــوب ُمـ ن

 ل للى: "ُمحلّد"...   

لإن شئت قلت:   غومين ل  جور تين بك، إذل ج لت بك خاللً بنعو، للا قاا   

 س  ععلل. لكابك إذل قلت:   غومين بك لج لت بك خاللً، ألنّه    كان إياوه  للاا 

جاوز "تناْيمن تناْيمن  خال ألن لبعضوف  هتوج إب  لبحال مضاعللً  ل مظناللً.    تالى  نّاه باا

عِدّي" ه  غيل لبندلء بم  لتقم بك إ ّ  ن تقا  ذللاان. هإذل قلت    سو بك هنولنو إيعور 
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مكون، لبكنه تل  لختحفوهوً للختغنوًء. قو  لبلوعل، للا ننور لسن تاخ   لبيلكلي هيعاو 

 :1ج له خاللً 

ــُللل سِْقيــسل  ْل تنِعـ     بن بــ  ِخــالل س  لإلخـوُ    يمِ إذل لْهتنحن

لإذل تل  لبتنا ن هليس ل خم م      سعن ب  خعل  علل، ألنّه باا  رلد ذباك بأ ا  باك 

خاللً ل لنل لبنان،  ل  يعل خاللً ثم جاوء س ادلو سلاك تاكيادلً لبكناه  جاللل مأالى ماو 

 .2ذكلب بك ه  لبندلء، ألنّه ماي  ثاف لتحفيف، كعو  ّن لبندلء كابك"

: "لال سوب مو  ق  مضوهوً س د لبو . كعو لق  ه  لبندلء ه  قابك:  و ل قا  لبعالد 

ر كقا يُم تيم بك:  و تسدب بلهلب إذل كونت لبو  تدكد لإليوه ؛ كعو  دكدّلو ل خم إذل ُكّلِ

ْ  بك.  عندّيل. لذبك قابك:    سو بك ل  مللعن

 . لبا  ذبك بهااهتنو.     مو قابك:    سو بك هإنّعو تُثات لبو ؛ ألنّك تل د لإليوه 

، هيكان عل  ثلهين.  تلى  نّك تقا : لال  بو ب  د، لملرب سأنبل ب  دل

هإن قلت: لال  سا  رددب، لكابك ر  ت  سو ، لإنّعو رددب بإليوه . هإن  ردب  

لإلهللد قلت:    ب ب  اد، ج لات  ب  اد  خاالل  ل  ياعلب لبحاال، لج لتاه تاييناو. هاإن 

هوبتقد ل:    ساول، لدخلات لباو  بتاكياد لإلياوه ، كادخابنو ها    او سادب قلت:    سو به، 

 :3بلهلب ، لكابك لألص  ه  لال كقابه

  سو ِبعــْاِب لبـاي  سُــدَّ  نــ   ُمــوقل    ســو  تحّاهينـــ 

 لقو  لآلخل: 

لّدُ  -   سـو   –ل يه كــل م  ّرد   ُحن  هقـد مـوب شنّعـوخ لمــوب ُم ن

ْ  بك.  لعل  لال تقا :   مللعن

بم  كن من إثاوب لبنان سُدٌّ،  –هإن قلت:   مللعين ه  دلر ، ل  مللعين عند   

ألن  ه  ، لعند لخاوةل ثاللف لإلياوه    تادخ  علا  م نا  لباو ، ألّن دخاا  لباو  

 .4سعن ب  خقاطنو"
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و قوبااه متوس اا  لقااد لقتفاا  لساان لبلااللج  ثللعااو لعلّاا  مااو ذلاااو إبيااه، لب ااّ  هاا  ماا 

  معاو بتأصي  لال لبل ي عننعو،  قا : "هوبتنا ن للبناان تقا  ها  لاال لبعايا  كعاو لقا

 قاله بعو  يفته لذبك قابنم:    سوً بك، ل  غو ن بك:

لقو  لبحلي : إن لبناان إنّعاو ذلاات بإلياوه ، لباابك بهقات لألباف لألب لبتا     

  مايا : قا   ّن لب لب قاد تقاا :    ساو  هاتكان إ  ه  لإليوه ، لإنّعو كون ذبك من 

عاو إلياوه  ك   سو بك، لبا  ردب لإلهاللد بقلات:    بن ب  اد، هاوبو  مقهعا  بيدكاد سناو ل

 لق  ه  لبندلء:  و سدب بلهلب، لال مقدلر مو ذكلل  صهوسنو.

لال لبقوة ن  ن  قا :إذل قلت:  ّن قابنم:    سو بك مو تل د سه:   سو  هعن   ن جوز  

لبتقد ل: للبعضوف إب  كوف لبعحوطب م لها  للبع اورف   ت عا  هيناو  : قيا  باه: إّن 

لبع ن  إذل قلت:    سو بك، ل نفصو ، كأنّك قلت:    سوً باك هتناان بطاا  ل خام لج لات 

"بك" من تعومه، ل يعلب لبحال ثم ثاهت لبتنا ن لختحفوهوً، ل ياوهال، ل ب ماال لباو  

ع ن  هنا منفص  سادخا  لباو  للاا متصا  سوإلياوه . لإنّعاو ه ا  ها  بتد  عل  لال لب

لاال لبااوب لخصاال كعااو خصاال لبنادلء سأشاايوء بيلات ها  غيالل. لإنّعااو  أااز ها  لبااو  

لثدلو  ن تقهم سين لبعضوف للبعضوف إبيه، ألن م ن  لإليوه  م نا  لباو ،    تالى 

، هد خا  لبو  ه  لال  لاه قابنم:  او تايم تايم  نّك إذل قلت: غو  ز د، هع نول: غو  ب  دل

عدي،  كد لال لإليوه  سإعودة ل خام، كعاو  ّكاد ذباك سهالف لإلياوه ، هكأنّاه قاد  ياوهه 

 ملتين. للبلوعل قد  ضطل هيهاف لبو  ل ضيف، قو :

هينـــ    سو بعــاب لباي  سُده  نّـــــ   ُمــوقل    سنــو ن تحّاِ

 لقو  لآلخل:   

لّدو" –   سو   –كــل م ل يه  دو   1ُمحن ــوب شّعـوخو لمــوب ُم ّرِ  هقد من

لقد خد لسن   يش لال لبو  لبعقهع  ساأمل ن لألل : تأكياد لإلياوه ، للبثاون :  

بفااظ لبتنكياال.  قااا : " ل ااد  ن ز ااودة لبااو  هاا     سااو بااك  هااودب  ماال ن  ثاادلعو تأكيااد 

لبعضاوف للبعضاوف إبياه هاوبو  مقهعا  غيال لإليوه  للآلخل بفظ لبتنكيال بفصالنو ساين 

 .2م تد سنو من جن  ثاوب لألبف ه  لألب لمن جن  تنيئ  ل خم ب ع      هيه   تد سنو"
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لقااد ج اا  لساان موبااك لباال ي لبلااوسم عاان خااياا ه مااالب  كثاال لبنهااا ين،  قااا :  

  "لمااالب  كثاال لبنهااا ين هاا  لااال لبناااب  نّااه مضااوف إباا  لبعأااللر سااوبو ، ل ن لبااو

 :1مقهع    لعتدلد سنو، كعو   لعتدلد سوبو  ه  قا  لبلوعل

ين ــْت  رلِلـط، هوختللثال" لن
  و سُــْدبن بلهلِب لبّتِـــــــ   2

سينعو ج له  سا ثيون ر ي لبأعنار،  قا : "لبعالب لبثون : مو ذلب إبياه لبأعناار مان 

هعا    لعتادلد سناو، لبيلات لباو   نّنو  خعوء مضوه  إب  لبعأاللر ساوبو ، ل ّن لباو  مق

،   سعهالف ل  سغيل مهالف، س  ل  كوبو  ه  قابه:  مت لِّق  سل ءل

ين ــْت  رلِلـط، هوختللثال" لن
  و ســدب بلهــلِب لبتـــــ   3

لقااد لرتاااط سعااو ذلااب إبيااه لااال لبفل اام تاجيااه لبتللكيااب، هناام  االلن  ن ل خاام  

لبو  لبعأللر،  ل سوإليوه  علا  لعتااور لباو  زلةادة، م لب، ألنّه مضوف إب  مو س د 

 قا  لبعاصل : "لل خم ثينئاْا م الب، ألنّاه مضاوف إبا  ماو س اد لباو  لبعأاللر. إماو 

 .4سوإليوه  عل  ر ي، ألن لبو  زلةدة، لإّمو سوبو  ألن ثلف لبأل     لم عن لب ع "

دّ لساان لبهوجااب علاا  ماو ذلااب إبيااه خااياا ه لمان   تا ااه ماان لبنهااوة، ماان  ن لقاد رن

فلاد  لبتللكيب  عكن  ن تقا  عل  شاه لإليوه  لبيلت لإليوه  لثعلنو عل  لإلياوه  

لبع ناا ،  قااا : "هلّعااو لشااتلكو هاا   صاا  م ناا  لإليااوه  ثعاا  علاا  لبعضااوف هااأُْجلي 

 مأللل هلابك قي :    سو به ل  غومْ  به.

هيعااو  –بلااانه سوبعضااوف  للباااي  اياان  ن لااال لبهكاام هاا  مثاا  ذبااك إنّعااو كااون 

كااان سنااال  نناام    قابااان:    سااو هينااو، ل  رقيااا  علينااو، ألن لإليااوه    ت –ذكلنااول 

 لبع ن  ... 

مالب خياا ه لمن توس ه  ّن ماو ذكلناول مضاوف، للباو  بتأكياد لإلياوه ، هلاابك  

ضاوف. مه كونت هينو  ثكو  لإليوه . لإنّعو غنّلل من ذبك لجاد  ثكو  لإلياوه  هظان  نا

 لبيس سعلتقيم ألمل ن:

  ثدلعو:  نو نقط  سأن قابنم:     ساو باك  سع نا :    ب باك، ل  خاوف ها   ّن: 

     ب بك  غيل مضوف، هاجب  ن  كان مثله.

للباجاه لبثاون :  ن     لاال   تاادخ  إ  علا  لبنكاللب، لبااا كاون مضاوهوً بكااون  

 لصه  دخابنو دبي  عل   نّه غيل مضوف.م له ، لثينئا  عتن  دخا      عليه، 
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هقد لين  ّن لبهم مو قدمنول من  نّه  عط  لال لبهكم بلانه سوبعضوف   بكاناه  

 .1مضوهوً ه  لبتهقيم"

لمعن  طو  لبّلد لسن موبك ل سا ثياون، هقاد هّصاو لبقاا ، هنأاد لسان موباك  السط  

. هاوبقا  سوإليا وه  لبعهضا   ادخلنو ها  ر  ه سأثكو  لإليوه  من مهض  لغيل مهضا ل

سوب لبت ل ف، للا مو    كان م      لبنوهي ، ل ّمو غيل لبعهض  تدخلنو عندل ه  سوب 

محوبفاا  لبنظااوةل،  قااا : "للااال لبقااا  لإن كااون قااا   كثاال لبنهااوة هااو  رتضاايه، ألّن 

لإليوه  لبت  لدعيت ه  لألمثل  لبعلور إبينو إمو مهضا  لإماو غيال مهضا ، هاإن كونات 

  ب   كان لخم " " م له ، للا غيل جوة ، ل  عار ه  ل نفصاو  ساوبو ، ألّن مهض

وُكللال  نياا  لإليااوه  لبعهضاا  كوهياا  هاا  لبت ل ااف، ماا  كانااه غياال منيااأ بإليااوه ، نهااا 

. لماو نهان سلاايله منياأ بإلياوه ، 3  األمر من قبل ومن بعدل:  2ضربنا له األمثا 

 . لإن كونات لإليااوه  لبعادعوة غيال مهضاا  با   مان ذبااك هناا  ثامه ستاأثيل نياا  لإلياوه

محوبف  لبنظاوةل، ألّن لبعضاوف إياوه  غيال مهضا   ساد مان كاناه عاوموً ععا  لبف ا ، 

بلانه سنو بفظوً لم ن ، نها: لال يورب ز دل لآلن، لثلن لباجه،  ل م طاهوً علا  ماو 

ت، للألخاعوء لبعلاور    كان إ  نكلة نها: رب رج  ل خياه، لكام نوقا  لهصايلنو ملكا

إبينو سحوف ذبك، هاو تكاان إياوهتنو غيال مهضا ، هلاا كونات مضاوه  لإياوهتنو غيال 

مهضاا ، باام  لاام سنعااو  ن  دكااد م نولااو سإقهااو  لبااو ، ألّن لبعدكَّااد م تناا  سااه، لمااو باايس 

مهضااوً     تناا  سااه هيدكااد، هلااابك قااان تاكيااد لبف اا  لبعلغاا ، ألنّااه ماااكار هاا  ثكاام 

لقو  من قو :  و سدبن بلهلب. للا  ل د:  و سدب لبهالب، خانل  كاان  لبعلكاب عنه،

إيااوهته مهضاا ، علاا   ّن بلقوةاا   ن  أ اا   صااله:  ااو سدخااوً بلهاالب، ثاام ثاااهت لألبااف 

 بلضللرة لل  مللدة، هو إيوه  ل  إقهو .

ل  ضااوً بااا كوناات إيااوه  لألخااعوء لبعلااور إبينااو غياال مهضاا  بكوناات كااابك ماا   

معو  ضوف إيوه  غيل مهض  إ  للا كابك م  ك  عوم . لم لا   غيللو، إذ   ش ء

 ن إيوهتنو ه  غيل لال لباوب مهض ، هيأب  ن تكاان كاابك ها  لاال لبااوب، لإ  با   

 .4عد  لبنظيل"

دّ عل  مو ذلب إبيه لسان لبّلاللج ها   ّن لألصا  ها  لبتلكياب    ّمو  سا ثيون هقد رن

 … ه قو     سوً بك هتنان بطا  ل خمل نفصو  نها قابنم:    سو بك كأنّ 
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 قا : "لزعم لسن لبّلللج  ن لألب إنّعو بم  ت لف سوإليوه  ألّن إيوهته ه  نيا   

عااو  تل نفصاو ، ل ّن لألصا  قاا  لإلياوه :    ساوً بااك، للبعأاللر لبااي لاا "باك" مان 

ن بطاباااه ساااه، للبحاااال مضاااعل، إ   نّنااام ثااااهال لبتناااا ن لخااا هوً، تحفولألب، لباااابك نُاااّاِ

باااوب، لل ياوهال، ل ب مااال لبااو  بتااد  علاا  لااال لبع ناا ، قاو : لإنّعااو ه اا  لااال هاا  لااال 

 لخّد سه"

قااو  س ااض  صااهوسنو: للااال لباااي ذلااب إبيااه لساان لبّلااللج سوطاا ؛ إذ بااا كااون بااك  

ن أااز باك  م عا  بـ  ب لمن تعومه، كعو زعم، بم تنُلغ إياوهته إبياه،    تالى  نّاه    

 صنن ب  د ه  لبقا " لنتن .تقا :   نو

ل قا : إّن قاا  لسان لبّلاللج "إّن لبعأاللر لبااي لاا باك مان تعاو  لألل " بايس  

سصهين، ألّن  بك     كان مان تعاو  لألل  لإ  باا كاون لألل  ِمّعاو  ُعكان  ن  ت لام ساه 

لام ثلف لبأل، ل  لألب  بيس من لال لبقاي ، لإن عنن  سوبتّعو   نّه صف  بألل  هنا  ت 

سعهالف، هليس من تعومه، ل   كان لألل  ُمطناّا ً سوبصاف ، لإ  كاون  أااز  ن تقاا : 

 .1  رجوً لل فوً، لتقا  طو     رجوً  سوبصف ، هنصب، للال    أاز"

لال مو  حد لبّلد عل  لبفل م لألل  لباي ت ععه خياا ه لمن خور عل  ننأه.  

ه ن ل خا سل  ّن من ت ععه للو  لبكاه  للسن كيلو مو لبل ي لبثون  ه  لال لبحوف هياد

سو باك، لسن جن  للسن لبهوجب للسن موبك. لمضعان ر  نم  ّن لألخعوء ه  تللكيب:    

يا  ل  غومْ  بك، ل   خو باك..." مفالدة لبيلات سعضاوه ، للبعأاللر ساوبو  ها  ما

 نا ب تنا ناه مانلبصف  بنو، ل ت لم سعهالف، لُثِع  غيل لبعضوف عل  لبعضاوف ها  

 لبعفلد، لنانه من لبعثن  للبأع .

ل ادل  ّن  سو ثيون مان  لام لبعصاودر ها  نقا  ر ي للاو  لبكااه  للسان كيلاون،  

 قااا : " ثاادلو: مااو ذلااب إبيااه للااو  للساان كيلااون... ماان  ّن لااال  خااعوء مفاالدة بيلاات 

لبعضاوف سعضوه  للبعأللر سوبو  ه  ماي  لبصف  بنو  ت لم سعهاالف، لُشااِّه غيال 

 .2سوبعضوف ه  ن ب لبتنا ن من لبعفلد، للبنان من لبعثنَّ  للبعأعاب عل  ثدّل"

ل قا  لسن جن : "بكن بّعاو لختلاف لبع نياون جاوز  ن  حتلاف لبتقاد للن، هاوعلف  

 ذبك، هإنّه معو  قاله لبقيوب ل   ده ه.

لذباك  ّن  لمث  ذبك قاابنم:    ساو باك هننناو تقاد للن محتلفاون بع نياين محتلفاين. 

ثاوب لألبف ه    سو  من     سو بك  دبي  لإليوه  هنال لجه، للجه آخل  ّن ثااوب لباو  
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لععااا      هااا  لاااال ل خااام  اجاااب لبتنكيااال للبفصااا . هثااااوب لألباااف دبيااا  لإلياااوه  

 للبت ل ف، للجاد لبو  دبي  لبفص  للبتنكيل.

ن سوإليااوه  للبت ل ااف هااإّن قلاات: هأناات إذل قلاات هاا      سااو بااك   ّن لألبااف تاادذ 

للبو  تدذن سوبفص  للبتنكيل، هقد جع ت عل  لبل ء لبالثد ه  لباقت لبالثاد م نياين 

 . 1متدله ون" –كعو تلى  –ِيدّ ن، للعو لبت ل ف للبتنكيل، للالن 

إبا   ن  لتضاا  بنفلااه تاجينااوّ بلتلكيااب ها  ياااء جل ونااه عناادل مأاالى لبعثاا   

نم: قي : لبفلق سين لبعاي ين لليان، لذباك  ن قاابلباي خلج بع ن  لبدعوء،  قا : "

ى مألى لبعث ، لذباك  نّاك إذل قلات لاال هإنّاك   تنفا   لن     لبهقيقاها    سو بك  كو  جن

. فقاد  سياه سول، لإنّعو تحلجه محلج لبدعوء،  ي  نت عندي مّعن  لتهم  ن  ُْدع  عليه س

لاه؛    تالى  ال لاو رآل مان  نّاه قاد  نلاد تاكيادلً بعاكال هّلالل  ساا علاّ ، لكاابك لاا بعتأمَّ

 لبع ن  هيه قابه: "لتُتل   ُخلى هلدةً    خو بنو".

لبم  ق :    خت بنو، لبكن بّعو جلى لال لبكو  عل   هاللنم     سو بك   ل   خاو باك  

قي  م  لبعدني عل  ثدّ مو  كان عليه م  لبعاّكل،هألى لال نهالً مان قاابنم بكان  ثادل 

علا  لبتأنياي، ألنّاه كاال جالى  2  نث  للثنين لجعوع   لبصيفن ييّْ ِت لبلانن من ذكل ل

 ّلبه، لإذل كون لألمل كابك علام  ّن قاابنم     ساو باك  إنّعاو هياه تن اودي لاولل، للجتعاوب 

 صارت  لبفص  للباص ، للبت ل ف للبتنكيل بفظوً   م ن ....

د عند  خللج لال لبكو  محلج لبعث    كثلتُه ه  لبل ل، ل نّه  قو  بعن باه ل دّكِ

 .3 ب لبعن بيس به  ب. هنال لبكو  دعوء ه  لبع ن    مهوب ، لإن كون ه  لبلفظ خاللً"

لقااد لقتفاا   ثااللم لساان لبهوجااب للساان موبااك،  قااا  لساان لبهوجااب للصاافوً لبقااا   

كومه سأنّه  سوإليوه  لبهقيقي  سأنّه غيل ملتقيم للباجه هيه لبلالذ: "لك  ذبك ُمدذن من

مضوف ثقيق  ثّم  كد ذبك قابه: "لقد ُشاّنت ه   نّنو م  ادة لمدكادة ستايم لبثاون  ها    او 

تيمن تيم عندنّي  لذبك غيل ملتقيم؛ ألنّه با كون مضاوهوً بكاون م لها ، لباا كاون م لها  بام 

 صن دخا      عليه عل  مو لا عليه من كانه بم  كلر، ل  ضاوً هاإّن م نا     ساو باك 

م ن     ب بك، ل  خوف ه   ّن    ب بك نكلة هيأب  ن  كان    ساو باك نكالة، ألن 

لبتنكيل  مل م ناي، هإذل لتفم بفظون ه  لألمل لبع ناي ل ثادلعو نكالة لجاب  ن  كاان 

لآلخل كابك، لإ  بم  تفقو، ل  ضوً هإنّه با كون مضوهوً بكون م له  لبا كون م له  بكاون 

إذل دخلت عل  لبع له  س دلو لجب لبله  للبتكل ال علا  ماو خاناكلل، ملهاعوً، ألّن   
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لإذل ثات  نّه غيل مضوف سط  جعي  مو ذكلل سنوء عل  ذبك، هنقا : إنّعو  ُعطا   ثكاو  

لبعضااوف علاا  لباجااه لبلااوذ، ألنّااه  شاااه لبعضااوف بعلااوركته بااه هاا   صاا  م نااول، ألّن 

 ، لإن كوناو محتلفاين ها  لألخصاي  قابك: غوُمك لغاو و باك ملاتلكون ها   صا  لبنلاا

عنااد ثاااف لبااو  للألععياا  عنااد لجادلااو، هلّعااو كااون سينااه لسااين لبعضااوف لااال لبعنوخااا  

 ُعط  ثكم لبعضوف بفظوً عل  لاال لباجاه لبلاوذّ، لباابك بام  قا     ساو هيناو ل  رقياا  

ععيا  هلاابك علينو، ألّن ه  لعل    مدخ  بنعو ه  لبنلا  لإليوهي    ل خصي  ل  لأل

هورقتنعو ل شااولعو ماو جاوء ساوبو  هناال لاا لباجاه لبلاد د لبااي    ط ان علياه سعثا  ماو 

 .1تقد "

ل قااا  لساان موبااك: "لمااالب  كثاال لبنهااا ين هاا  لااال لبناااب  نّااه مضااوف إباا   

 لبعأللر سوبو ، ل ّن لبو  مقهع    لعتدلد سنو، كعو   لعتدلد سوبو  ه  قا  لبلوعل:

ي ــت    ــو سُــْدبن بلهــلب لبتـــ    رللــط هوختللثـاللن

للال لبقا  لإن كون قا   كثل لبنهوة هو  رتضيه، ألّن لإليوه  لبت  لدعيت ه   

 . 2لألمثل  لبعلور إبينو إّمو مهض  لإمو غيل مهض "

لقد لختد  لال لبفل م من لبنهوة سأّن لإليوه  إن كونت ثقيق  ب    ن  كاان لخام  

 لهااا ، لإن كونااات غيااال مهضااا  هعحوبفااا  لبنظاااوةل،  قاااا   ساااا ثياااون: "للخاااتدّ      م

ساأّن لإليااوه  لبُعاادّعوة إن  –للاا لباااي لختااورل  –لبعصانف بعااالب للاو  للساان كيلااون 

كونت مهض  ب   كان لخم     م له ، للا غيل جوة ، ل  عار ه  ل نفصو  سوبو ، 

ما  كاان لبعضاوف غيالن ُمنيّاأ بإلياوه ،  ألّن ني  لإلياوه  لبعهضا  كوهيا  ها  لبت ل اف

يّاأ  4  األمر من قبل ومن بعد، ل 3وُكال  َضَرْبنا له األمثا نها  لماو نهان سلاايله ُمنن

 بإليوه ، هنا  ثم ستأثيل ني  لإليوه  هيه.

لإن كونت لإليوه  لبُعدَّعوة غيل مهض  ب   من ذباك محوبفا  لبنظاوةل؛ ألّن ذباك  

ا ن لبف اا  بلااانه ساه بفظااوً لم نا ، نهااا: لاال يااورب ز ااد،  سُادّ  ن  كااان ه يعاو عنِعاا ن عنعن

ُج ل ل خيه" للألخعوء  لنُن لباجِه،  ل م طاهوً عل  مو    كان إ  نكلة، نها "ُرّب رن لثن

لبعلور إبينو سحوف ذبك. ل  ضوً با كونت إيوهتنو غيل مهض  بم  لام  ن  دّكاد م نولاو 
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د، لباابك قاان سإقهو  لبو  ألّن لبعدكَّد  ًَ م تن  ساه، لماو بايس مهضاوً     تنا  ساه هياد َّ

 .1تاكيد لبف   لبعلغ  ألنّه ه  ثكم لبعلكاب عنه"

دل لهم لبتلتيب لآلت :   لمو قو  سه لد ء لبنهوة  عكن رن

، ألنّاه إّن لبقا  سأّن لبأور للبعأللر ه :    سو بك ه  ماي  لبصف ، هيه نظل -1

، ماو  لا ل سوب  اودة ها  لبتلكياب بغالض لبتاياين م لا  عند لبنهوة  ن لبصف 

 لمو  لتاط سوبعاصاف سعد   ل لبا  للبتلكيب    هتوج إب  لال لبتقد ل.

دّل  -2 إّن مو ذلب إبيه لسن جن  من  ّن     سو بك  دعوء جلى مألى لبعث   عكن رن

سعو جوء عند  س  ثيون،  قا : " ثدلو:  ن لب لب قوبت     سو   ثيي بم تاكل 

 ماتوً، هو  كان دعوء سوبعاب، قو :

ْالُــكن  ْثاُـ ـلَّ ثن ْا ل   وسعْنلنأة، قد جن ْستهُ  -   سو   – ِمْن  ْجـِ  ثن لن  ين

 :2لقو  لسن لبدُمين  

 هقْلـُت بـنو:   سوِ ، لنون عارتنِـ   بد نــو، هقد ثونـت عل َّ ذناسِـ 

 .3هليس لنو بلدعوء سوبعاب" 

مان لإلياوه  لبعهضا  لغيال لبعهضا  لصالتنو سالهض لبتلكياب  عكان إّن مو قوبال  -3

دل هاا  لبالدّ عليااه سعااو جاوء عنااد  ساا  ثيااون،  قاا : "ل ّمااو مااو لخااتدّ  ساه لبعصاانف لتلد اا

ن لإليوه  سين  ن تكان إيوه  مهضا   ل غيال مهضا  هاو ثوجا  إبا  لاال لبتلد اد، أل

  ذكاللل  نّناو إياوه  مهضا ، سا لباللاين إب   نّنو  خعوء مضوه  بم  الب  ثد مننم إبا 

  . نّنو إيوه  غيل مهض  هكون  ناغ   ن  لد علينم مدعولم  نّنو إيوه  غيل مهض

ل ّمو ردّل كاننو غيل مهض  سأنّه من ذبك محوبف  لبنظوةل هعحوبف  لبنظاوةل كثيالة  

مالااه ه  بلون لب لب، ل   ُاوبن  سل ل  محوبف  لبنظوةل، لمحوبف  لبنظوةل  زم  به ه  

دّل علا   ألنّه   عم  ن لبتنا ن  لاقط مان لبصاف  لبعلاان  بإلياوه ، لقاد قالر لاا ها  رن

" ثلكاا  إعااللب سااأّن لبتنااا ن    لب جااوج للبلاايلله  هاا  دعاللعااو  ن ثلكاا  "  رجاا ن

لنم ماصاف سـ  لسن  مضوفل   هاف إ  بعن  لبصلف،  ل إيوه   ل دخا    ،  ل من عن

 ل باقف،  ل بانوء،  ل خقاطه بعو ذكل بايس للثادلً مان لاال  إب  علم،  ل بعوقوة خوكن،

لبت  عدّلو، هقد ب   مان ذباك محوبفا  لبنظاوةل. ل ا عم   ضاوً  ن ناان لبعثنا  للبعأعااب 
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عل  ثدل   تلقط إ  بإليوه ،  ل تقصيل صل ،  ل بلضللرة، للنو قد  خقطنو ه  "  

 قابه محوبف  لبنظوةل. دي بك" ل "  سن  بك" بغيل مو ذكل، هقد ب   من 

ل ّمو ثصالل لإلياوه  غيال لبعهضا  هيعاو ذكال هلايس كعاو ذكال؛ ألّن بناو إياوه   

ع  مهض  غيل مو ذنكل، لل  إيوه   غيل   ل "مثلك" ل خالتنو، لبيلت معو عنِع  ع

 لبف  ، ل  م طاهوً عل  مو    كان إ  نكلة.

 دكَّاد م نولاو سإقهاو  لباو ؛ ل ّمو قابه "با كونت إيوهتنو غيل مهض  بام  لام  ن  

ألن لبعدكَّد م تن  سه، لمو بيس مهضوً     تن  ساه" سا  لإلياوه  غيال لبعهضا    تنا  

 .1سنو كعو  ُ تن  سوإليوه  لبعهض ، لكيف   لل  قليع  لبعهض :"

سق   ن نليل إب  ر ي ثوباي ثاا  لاال لبحاوف لمضاعانه:  ن لبتلكياب:    ساو  

مفاالدة للبعأااللر خاللااو، لقاد نلاااه  سااا ثيااون إباا   ساا  علاا   باك، ل   خااو بااك  خااعوء

لبفورخ  ل س  لبهأوج سن  ل ان ل س  لبهلين سن لبطلللة،  قا : "لبعالب لبثوبي: مو 

ذلب إبيه  سا عل  لبفورخ  ها   ثاد قابياه، ل ساا لبهأاوج سان  لا ان ل ساا لبهلان سان 

ك"، لشااننعو مان  نّناو  خاعوء لبطلللة لمن  خا سعاالانعو ها  "   ساو باك" ل "   خاو با

مفلدة، للبعأللر سوبو  ه  ماي  لبحال، ل ن قابنم:    سو بك، ل   خو بك جوء علا  

بغاا  ماان قصاال لألب للألخ هاا  لألثااال  كلنااو، هقااو : جااوء  سااو  ل خااو ، لر  اات  سااو  

 .2ل خو ، لملرب سأسو  ل خو "

 وب :لب ّ  مو قوبال  هتوج إب  لقف  خل    عل  لبنها لبت 

 جع  لبنهوة عل   ّن  ل  لبلغ   لب لب  تقابه سوألبف، س  إّن لسان عصافار ها   -1

ل عل  لسن لبطلللة ج   ذبك ه  جعي  لب لب،  قا : "لزعام لسان لبطالللة  دِّ رن

 ن لبااو  لنااو بيلاات مقهعاا ، لثعاا  ذبااك علاا  بغاا  ماان قااو :  خااو، سااوألبف هاا  

نّه با كون كعو زعم بم  ق :    ساو لألثال  لبثوث . للال لباي ذلب إبيه هوخد، أل

 .3بك، جعي  لب لب، للب لب قوطا  تقا ، هدّ  عل  سطون مو ذلب إبيه"

مو قوبال من بغ  لبقصل  ّن   سو، ل خو  إذل لخت عو مفالد ن، بام تهااف  منعاو،  -2

للااا مااو     االف نقلااه عاان  لاا  لبلغاا ،  قااا   سااا ثيااون: "هأّمااو مااو ذلااب إبيااه 

قابيه للسن  ل ان للسن لبطلللة من  ّن "   سو بك" ل "   خو لبفورخ  ه   ثد 

بك" جوء عل  بغ  لبقصل، ل بك  ه  ماي  لبحال، هيهتوج إب  إثاوب  ن قوة  
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"   سو باك" ل "   خاو باك" إذل لخات علالعو مفالد ن بام  هااهال  مينعاو، لذباك 

 .1ش ء     لف  ثدو نقله عن  رسوب لبلغ "

 لي ذكره الرضي في النص:الخالف الثاني ال

هلاياا ه  لبفص  سين     لبنوهي  للخعنو سوبصف   ل سوبظلف نوقصوً كون  ل توماوً، 

    أي  لال لبفص ، سينعو  جوزل  انس.

ذلااب خااياا ه لماان تا اااه ماان لبنهااوة سأنّااه    أااااز لبفصاا  سااين     للخاااعنو  

ْعوً  صا   عل  عاد  جاالز لبفسوبظلف،  ل لبصف ، للصف خياا ه ذبك لبفص  سوبقان ثن

وف سين لبعضوف للبعضوف إبيه.  قا : "هكعو قان  ن تفص  سين لبعضوف لل خم لبعض

أنّاه كل ج لتاه إبيه قان  ن تفص  سين بك لسين لبعنف  لباي قاله؛ ألن لبعنفاّ  لبااي قالاه إذ

 إبا  لخم بم تفص  سينه لسين لبعضوف إبيه سلا ء، قُاان هياه ماو قاان ها  ل خام لبعضاوف

 لخم بم تأ   سينه لسينه شيئوً؛ ألن لبو  كأنّنو لنو بم تاكل.

ن لااا ن لبيااامين بااك. للااال  أاااز هاا  لبلاا ل؛ ألن   لبااا قلاات "لااال" بقلاات    خااو

م :  لبلوعل إذل ليُطّل هص  سين لبعضوف للبعضوف إبيه. قو  لبلوعل، للا ذل لبله

ْيــس  صالُب لبفللر ج  ِمـْن إ غوبنـّن سنـوكأّن  صــالبن    للِخِل لبعن

لإنّعو لختيل لباجهُ لباي تُثات هيه لبنان ه  لال لباوب كعو لختيل ه  كام إذل قلات كام سناو 

رجوً مصوسو، ل نت تُْحال، بغ  من  نصب سنو، بئو  فص  سين لبأور للبعأاللر، لمان 

أع ا  باك، قو : كم سنو رج ل مصوب هلم  ُاو  لبقان قو :    ادى سناو باك، ل   خاو  اا  لب

 .2ل   خو هوعلم بك"

ل قاا  لبعااالد: "لتقااا :   ملالعين لااا ن لبيااامين باك، ل  ملاالعين لبيااا  بااك،  

ألنّه    فص  سين لبعضاوف للبعضاوف إبياه، إ   ن  ضاّطل شاوعل، هيفصا  ساوبظللف 

 .3لمو  شاننو"

ساوب لقد  خا جع  من لبنهوة سعو قاو ل لب لّناو نأخاا س اض ل قتاوخاوب عاننم مان 

لبعتوس   للبتأصي  بلحوف،  قا  لسن لبّلللج: "لقاين  ن تفص  سين لبأاور للبعأاللر 

تقااا :    خااو لااا ن لبيااامين بااك، قااو  خااياا ه: للااال  أاااز هاا  يااللرة لبلاا ل ألن 

 لبلوعل إذل ليطل، هص  سين لبعضوف للبعضوف إبيه. قو  لبلوعل:
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ْيـس  صالُب لبفللر جِ"  للِخِل لبعن
 ـالبن ِمـن إ غوبنـّن سنـوكأّن  صـ  1

ل قااا  لساان   اايش: "هااإن هصاالت سااين لبعنفاا  للبعضااوف إبيااه سظاالف  ل جااور  

لمأللر م  لبو  لبعقهع  قان عند لبحلي  لخياا ه ألّن لبو  سعن ب  مو بم  اكل هو خم 

سعن ب  لخم بيس سينه لسين لبعضوف إبيه ثوج  نها   مث  ز د هكعو  قان   مث  سنو بك 

ن    سو هينو بك    تلى  نّك إذل هصلت سين كم لمفلللو ها  لبحاال سلا ءل هقلات كعاو قا

سنو رجوً مصوسو عد  إب  بغ  من  نصب لإن كون بغ  من  حفض سنو ما  غيال لبفصا  

 .2 كثل بقان لبفص  سين لبعضوف للبعضوف إبيه سوبأور للبعأللر"

وف للبعضااوف إبيااه،  ل مااو لقااد لخااتدبال بعااو ذلاااال سوبصاال  لبهوصاال  سااين لبعضاا 

  لف سوبتوز  سيننعو، هوبا د سيننعو لاا لبااي ج لنام  لهضاان لاال لبفصا ،  قاا  لسان 

لبهوجب: "للجه قا  خياا ه إن كونت علته  نّه مضوف، لإّن ذبك قد هص  سيننعو هناُ ادن 

، هضاوً عان ذباك هاإّن لبعضاوف إبياه  تنا   عنادلم من با  لبتناا ن مان  3عن لبعضاوف"

ضاوف،  قااا  لألناااوري: " مااو لباصاال ان هااوثتأال سااأن قااوبال: إنّعااو قلنااو إنّااه    أاااز لبع

. 4ذبك؛ ألّن لبعضوف للبعضوف إبيه سعن با  شا ءل للثاد، هاو  أااز  ن  فصا  سيننعاو"

ل قا   سا ثيون: "للبعضوف إبيه  تن   من لبعضاوف من با  لبتناا ن، للاا مان تعوماه، 

 .5  سيننعو"هوبقيوب  قتض   ن    أاز لبفص

 ّمو  انس هقد خوبف لبنها ين؛ هقد جّاز لبفص  سين لبعضوف للبعضوف إبيه ه   

تللكيااب " " لبنوهياا  بلأاانس، هياالى  ّن قااابنم:    اادى سنااو بااك قااد ثاااهت لبنااان هينااو 

بإليوه  م  لجاد لبأور للبعأللر،  قا  خياا ه: "لتال  لبناان ها     نادْي سناو باك، 

 .7لسن لبّلللج: "لتل  لبنان ه :    دى سنو بك، قا   انس". ل قا  6قنا   انس"

ل قا  لسن   يش: "لكون  انس  الب إبا  جاالز لبفصا  ساوبظلف  ل ماو جالى  

مأللل من جور لمأللر من غيل قان إذل كون لبظلف نوقصو    تم سه لبكاو ، نهاا:   

ها  لاال لبعكاون    اتم ساه  دى سنو بك لم نول   طوق  سناو باك هناال جاوة  عنادل؛ ألّن سناو 

 .8لبكو  ألنّه بيس خاللً"

                                                             
 .403-402: 1لألصا    1
 .108-107: 2شل  لبعفص    2
 .389: 1لإل ضو  ه  شل  لبعفص    3
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ل قا   سا ثيون: "له  كتوب خاياا ه  ن  اانس  فالق ساين لبفصا  ساين لبظالف  

لبنوقد للبتو ، هوبنوقد  أي  لبفصا  ساه ها  هصاين لبكاو ، لكأنّاه عنادل بّعاو بام  لاتقّ  

 .1لبكو  سه بم  اكل، للبتو     أي  لبفص  سه"

 اانس  عكان لبالدّ علياه خال  وً، كعاو جاوء عناد  سا  ثياون،  قاا   لماو ذلاب إبياه 

ردّ عليه خياا ه  نّك بم تفلق سين لبنوقد للبتو  ها   م تعدلً عل  مو جوء عند خياا ه: "لن

لبفص  سين  إّن  للخعنو ل  ه  سوب  كون ؛    تالى  نّاك تقاا : إّن عناد  ز ادلً مقايم، 

، لكون عند  ز د مقيعوً، علا  ج ا  عناد  م عاا ً بلحاال، لكاون  لإّن لبيا  ز دلً ملوهلو

 .2لبيا  ز دو ملوهلل، هإذلً   هلق سين لبنوقد للبتو "

للباي  ادل بلاوثي س د لال لب لض لبعفص  عن لبحاوف، إّن لجااد لباو  ساين  

لبعتضااو فين ماا      لبنوهياا  بلأاانس لااوللة م للهاا  هاا  بلااون لب االب، هلقااد نطاام سنااو 

دّلاو،  قاا   ساا لب لس  لبلليق   لهم مو طّاعه بلونه، لجوء من لبكثلة سهيي    عكان رن

ثيون: "للّطلد إقهو  لبو  سين لبعتضو فين إذل كاون لبعضاوف إبياه م لها  ماو جاوء مناه، 

هتقا :    سو بك، ل  ثعو بك، ل   دي بك، ل  غوم  بك، ل  ملِلْع ن بك، ل  ز ادي 

 .3بك"

 

  لااال لبتلكيااب لتاجينااه لبقيعاا ُ لبد بياا  لبتاا  تهعلنااو لبااو  لب اّ  لبّلاالن هاا  د باا 

لبعقهع  بلتأكيد، كعو  جع  عل  ذبك نفلو غيل قلي  من لبنهوة،  قا   ساا ثياون: "لإقهاو  

لبو  ه  لال لباوب  ز ، هو  أاز ثاف لبو  لإسقوء لإليوه  هيه   ه  لبكو  ل  ها  

 .4م إ  م  لألب ه  يللرة لبل ل"لبل ل، ل  جوء ش ء من ذبك ه  كومن

 ّمو مو جوء ه  نها    سو بك،  ل    بن بك، سلغ  لبقصل  ل لبانوء هنا     دل  ن  

 كان بغ  با ض قاوة  لب لب لبت  تقصل س ض لألخعوء، لقد  شور إب  ذبك غيل للثد 

عااو، مان لبنهااوة،  قااا   سااا ثياون: "هتقااا  قااو  ثعااو ، ل سااو  ل خاو ، لقااو   سااوً ل  خااوً لثن

لقصُل ثمل ملنار ناد علياه  صاهوسنو، لمناه قيا  بلعال ة ثعاوة، لثكاول  ساا عاياد عان 

لألصع  . ل ّمو قصُل  ب هقو  لبفللء: من لب لب من  قاا  لاال  ساو  ساوألبف علا  كا  

 .5ثو "
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 ّمو لبحوف لبثون  هيادل  ن لبفص  هيه معو  قان كعو عاّل عان ذباك خاياا ه لمان  

، لب ّ  لألص  كعو لا م للف عند لبنهوة   ّ  فص  ساين لبعتوزماين ماو تا ه من لبنهوة

بم تدب ثوج  إب  ذبك، هضوً عن  ن لألص  ه    لبنوهي  بلأنس لععلنو  ن تليل لهام 

 طل تلكياي  م ين    تحلج عننو، ألنّنو عند لبنهوة مهعابا  علا  لبهالف لبنوخاخ  إّن  

 قوب عليه، ل ظّ  يعن لآلرلء لبعفلدة لبتا  لنفالد لب ّ  مو خلج من لال لبتللكيب   

 سنو س ض لبنهوة، معو    أ لنو تلك  قوعدة عوم   قوب علينو.
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 المسألة الثامنة والثالثون

 مجيو إْن بعد ما النافية  -1الخالف في مسألتين: 

 دخو  "إال" مع ما النافية -2

 

شااالذلً، للااا عنااد لبعااالد  قااا  لبلياا : "لقااد جااوءب "إن" س اادلو غياال كوهّاا   

 :1قيوب،  نلد  سا عل ّ 

فُ  ـ ن ل فـوً لبِكـْن  ْنتُُم لبحن دنلننــ ن مو إْن  ْنتُـــْم ذلا  ل  صن ً سننن  غن  ـو

ل"إن" لب وزباا  عنااد لبكاااهيين نوهياا    زلةاادة، لب لّناام  قابااان: لاا  نوهياا  ز اادب بتأكيااد 

 لإل أوب.نف "مو" لإ ّ هإن لبنف  إذل دخ  عل  لبنف   هود 

لُردّ علينم سأنّه    أااز لبأعا  ساين ثالهين متفقا  لبع نا  إ  مفصاا ً سيننعاو،  

م   ّن ها  كلينعاو  2لقد سمعكعو ه  إّن ز دلً بقوةم. ل ّمو لبأع  سين لبو  لقد ه  نها: 

م ن  لبتهقيم للبتأكيد، هألن "قد"  لاسنو م نياون آخاللن، للعاو لبتقل اب للبتاقا ، هلام 

هتااوً بلتهقياام، لكااال هاا :   ن إّن ماا   ّن هاا  "  ن" م ناا  لبتهقياام، ألّن هينااو م ناا  تكاان س

 لبتنايه،   ضوً، ل نلد لبفللء:

لن  ْظلامِ  لبأن ْاِض سوبعن  إ ّ  للرّي مو إن    سينِّنــــــو  دِ للبنـدي كوبهن

 سوبأع  سين ثوث   ثلف نوهي ، للبللل   أل ّو مو  سينِّنو.

عن لب ع : لنتقوض نفينو، ألّن ععلنو إنعو كون ألج  لبنفا  لبااي ساه لمعو    بنو  

 شوسنت "بيس" هكيف ت ع  م  زلل  لبعلوسن :.

 :3لنق  عن  انس  نّه  أاز إععوبنو م  لنتقوض نفينو سإ ّ، ل نلد ه  ذبك 

وجوِب إ  ُم اَّسو وثــُب لبهن  لمو لبدلــُل إ ّ منأنانـو سأْلِلــه  لمو صن

رلن منأناان، لكاال "م ااسوً"    ل جيب ساأن لبعضاوف مهاالف مان لألل ،  ي: دنلن

هيكااان مثاا  قابااك مااو ز ااد إ  خاايللً"  4ومزقنللاهم كلللَّ ممللز مصاادر، كقابااه ت ااوب  

2/186-187. 

 ذكل لبلي  ه  لال لبند لبنهاي لبحوهين لبتوبيين: 
                                                             

 196: 1شل  لبتصل ن   1
 181آ  ععللن:   2
 197: 1شل  لبتصل ن   3
 19خاأ:   4
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 لبحوف ثا  مأ ء إْن س د مو لبنوهي  لآرلء لبنهوة هيه. -1

  ذبك. هلبحوف ثا  دخا  إ ّ م   مو  لبنوهي  لب ومل  عع  بيس ل رلء لبنهوة  -2

 لإبيك تفصي  لبكو  عن لبحوهين:

قا  لبادء ه  منوقل  لبحوهين، نلى  ن ناارد ر ي لبعاالد لبااي ذكالل عناه   ل ً 

 لبلي  ثا  مأ ء "إن" س د  مو  لبنوهي .

ةدة م   مو ، هتلدّلو إب  ل ستدلء، كعو  قا  لبعالد: "لبعاي  لبللس   ن تدخ  زل 

تاادخ   مااو  علاا  إّن لبثقيلاا ، هتعن نااو ععلنااو، لتلدّلااو إباا  ل ستاادلء هاا  قابااك: إنّعااو ز ااد 

لذبك قابك: مو إْن  قا  ز د، لمو إن ز د  1إنّما يخشى للا من عباده العلماوُ  خا ، ل 

 :2ليلمنطلم،    كان لبحال إ  ملهاعوً بعو ذكلب بك. قو  ز

وبُُج لألْمِل إّن لألْمــلن ُمْلتن  تِنــــمْ    ُ ـلن تنحن لِّينْم بِاْجنن  مو إْن  كـودُ  ُحن

 :3لقو  لآلخل 

ِلْ نـــ دنْلبنــ  آخن ننو نوننــو لن  لمو إن ِطاهنـو ُجْاـــنو لبكـــنْ   ـومن

بام  لبلها ،هإن قو  قوة : هعو سوبنو بّعاو ُخفّفات مان لبثقيلا  لبعكلاارة لختيال س ادلو  

  صلن ذبك ه  لبعحفّف  من لبعفتاث  إ ّ  ن تله  عل   ْن  ضعل هينو:.

قي : ألّن لبعفتاث  لمو س ادلو مصادر، هاو م نا  بناو ها  ل ستادلء، للبعكلاارة،  

 .4إنّعو دخلت عل  لإلستدلء لخالل، هلّعو نقصت عن لزن لبف   رج  لبكو  إب   صله"

  ً  لبنوهي  س د مو.: لبحوف ثا  مأ ء إْن ثونيو

لختلاااف لباصااال ان للبكاهياااان هااا  لجااااد  إْن  لبنوهيااا  س اااد  ماااو  هلااام  أااا ل  

ن إبا  لباصل ان ل جوزل لبكاهيان. هورتاط سل  نم د بتنو ه  لبتلكيب هاالب لباصال ا

  ننو زلةدة، لخّلجنو لبكاهيان عل   نّنو بتأكيد لبنف .

 .5دة" قا  لألناوري: "لذلب لباصل ان إب   نّنو زلة 

 

 .1ل قا  لبعللدي: "ذكل لسن موبك  ن مو  اط  ععلنو إذل ز دب س دلو  إْن  

                                                             
 28هوطل:   1
 .4د الن زليل:   2
 129: 8شل  لبعفص    3
 .361-360: 2لبعقتضب   4
 .89 363: 2لإلنصوف   5
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 .2ل قا  لسن للو : " مو  نوهي ، لإن زلةدة كوه  بعو عن لب ع " 

لقااد لثااتج لباصاال ان بعااو ذلاااال إبيااه، سااأّن دبياا  ز ودتنااو  ن دخابنااو كحللجنااو  

 ادو  هلق عندلم سين "مو إن زللي ين  مو   عيننم قيوب س ض لبتللكيب عل  س ض هو

 قوةم" لسين "مو ز د قوةعوً".

 قا  لألناوري: "ل مو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: لبدبي  عل   نّنو لولنو زلةدة  

 ّن دخابنو كحللجنو، هإنّه   هلق ه  لبع نا  ساين قاا  لبقوةا  "ماو إن ز اد قاوةم" لساين 

تن بات من با  "مان" س اد لبنفا ، كعاو قاو  "مو ز اد قوةعاوً". هلعاو كاون خللجناو كادخابنو 

"... لمو سوبلس   4.  ي موبكم إبه غيلل، لكعو قو  لبلوعــل:3مالكم من إله  غيرهت وب  

فبملا رحملة ملن للا من  ثد".  ي  ثد، ل شانت "مو" إذل لق ت زلةادة، قاو  هللا ت اوب  

فبملا  ، لقاو  ت اوب : ،  ي: عان قليا6عّملا قليلل،  ي هالثع ، لقو  ت اوب  5لنت لهم

 هانقضنم، ل"مو" زلةدة، هكابك لولنو". 7نقضهم ميثاقهم

 لمو قوبه لباصل ان لتا نم هيه لألناوري  عكن منوقلته عل  لبنها لبتوب : 

ودة ها  نّد لبنهوة ه  مقاب  ملنارة عننم " ّن ك  ز ودة ه  لبعانا  تقوسلناو ز ا -1

س دب ساجااد  إْن  ماا   ماو  لباايلبع نا "، هكعاو لااا م لاا   ن لبتللكيااب قاد زل

 دخابنو كحللجنو كعو زعم لألناوري.

دة مو قوخه لألناوري من تللكيب  مو إن ز د قوةم  م  س ض ثاللف لبأال لب لةا -2

". للآل وب لبقلآني ،   ّن د  علا   لبت  تفيد لبتاكيد ه  نها "لمو سوبلس  من  ثدل

 لبهللف. لنو  قيع  د بي  بنال لبتللكيب بم تكن با ثاهت لال

 ّمااو لبكاهيااان هقااد ذلاااال إباا   ّن  إْن  سع ناا  مااو بتأكيااد لبنفاا  لنلاااه  سااا علاا  

 . 8با ضنم  قا   سا ثيون: "ل ّن  سو عل  ثك  هيه خوهوً عن س ض لبكاهيين"

 قا  لألناوري: "ذلب لبكاهيان إب   ّن "إْن" إذل لق ت س اد "ماو" نهاا: "ماو إْن 

ز د قوةمو" هإنّنو سع ن  مو"
1. 
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ل قا  لسن موبك" لزعم لبكاهيان  ّن إْن لبعقتلن  سعو ل  لبنوهي  ج ء سنو س د مو 

 .2تاكيدلً"

 .3ل قا   سا ثيون: "لإْن لبعلور إبينو زلةدة كوهّ    نوهي ، خوهوً بلكاهيين"

 .4ل قا  لسن للو : "لزعم لبكاهيان  نّنو نوهي  مدكدة"

بلاعوب، هوبقياوب  تعثا  ها  ثعلناو علا  لقد لثتج لبكاهيان بعو قاوبال سوبقياوب لل

ثلف لبنف  كعو ثعلاال لبأعا  ساين إّن للباو  لبعدكادتين ها  لإلثااوب. ل ّماو لبلاعوب هقاد 

 لردلل به مأعاع  من لآل وب لبقلآني  بتأ ياد ماو ثكاال مان ر ي،  قاا  لألنااوري: " ماو 

  "ماو" لقاد جاوء ذباك لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلنو ذباك، ألن "إْن" تكاان سع نا

،  ي ماو 5إن الكلافرون إالّ فلي غلروركثيللً ه  كتوب هللا لكو  لب لب، قو  هللا ت وب  

،  ي: ماو  ناتم، لقاو  ت اوب : 6إن أنتم إالّ تَْكللبونلبكوهللن إ  ه  غللر، لقو  ت وب  

إن أنتم إال بشر مثلنا7  ي: مو  نتم، لقاو  ت اوب  ،مإن نحلن إال بشلر ملثلك8 ي: ماو  ،

 ي: ماو كناتم مادمنين،  9بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنلتم ملؤمنيننهن، لقو  ت وب : 

 ي: مو كون بللثعن لباد، إبا  غيال ذباك؛ هاإذل  10قل إن كان للرحمن ولدلقو  ت وب : 

ثات  نّنو تكان سع ن   مو  جوز  ن  أع  سيننو لسين "مو" بتأكياد لبنفا ، كاوبأع  ساين إّن 

 .11  بتاكيد لإلثاوب"للبو

 لقد ردّ لباصل ان مو ذلب إبيه لبكاهيان عل  لبنها لآلت :

خلّم لباصل ان  نّنو تكان سع ن  "مو" ه  مايا   ماو  لماو لثتأاال ساه هاأكثلل  -1

نقااا  سعاجاااه، هضااوً عاان ذبااك هإنّااو باام نعناا   ن تكااان سع ناا   مااو  هاا  س ااض 

تكاان سع نا  ماو" قلناو: نلالم  نّناو لبعالي ،  قاا  لألنااوري: " ماو قاابنم"  نّناو 

                                                                                                                                                                                   
 .89 636: 2لإلنصوف   1
 .371: 2شل  لبتلني    2
 .361: 4  للبتكعي  لبتا ي  3
 .378تحليد لبلاللد:   4
 20لبعلك:   5
 15 س:   6
 10إسللليم:   7
 11إسللليم:   8
 93لباقلة:   9

 81لب خلف:   10
 .89 636: 2لإلنصوف   11



421 

 

تكان سع ن  "مو" ه  ماي  "مو"، هأّمو مو لثتأال سه هأكثلل نقا  سعاجاه، إذل 

 .1  نعن   ن تق  ه  س ض لبعالي  سع ن   مو 

دّ لباصاال ان مااو لثااتج سااه لبكاهيااان ماان آ ااوب هااإن هاا  قابااه ت ااوب   -2 بئسللما رن

شاالطي  لبيلاات نوهياا ، للبأااالب عناادلم مقاادر، لكااابك هاا  قابااه   2يللأمركم...

 قاا  لألنااوري: "ل ماو ماو لثتأاال ساه مان قاباه  قل إن كلان لللرحمن...ت وب  

هااو نلاالم  ّن "إْن" لولنااو  بئسللما يللأمركم بلله إيمللانكم إن كنللتم مللؤمنينت ااوب  

إن كنااتم سع ناا  مااو، لإنّعااو لاا  لولنااو شاالطي ، لجالسااه مقاادر، للبتقااد ل هيااه: 

مدمنين هأي إ عاون  اأمل س ااودة عأا  مان دلن هللا ت اوب : لكاابك قاباه ت اوب : 

قل إن كان للرحمن وللد فأنلا أو  العابلدين3   نلالم   ضاوً  نّناو لولناو سع نا  

 .4مو، ل نّعو ل  شلطي ، لجالسه هأنو  ل  لب وسد ن:  ي لآلنفين"

ب مالدلد علاينم؛ ألّن لبنفا  إذل مو ثكال من لبأع  سين ثله  لبتاكيد ه  لإلثاو -3

دخ  عل  لبنف   هود لإل أوب، عكس تاكيد لإلثاوب، ألنّه    غيل لبع ن ،  قاا  

لألنااوري: "قااابنم" جعاا  سيننااو لسااين مااو بتاكياد لبنفاا  كعااو جعاا  سااين إّن للبااو  

بتاكيد لإلثاوب" قلنو: با كون لألمل كعو زععاتم باجاب  ن  صايل لبكاو  إ أوساوً؛ 

نف  إذل دخ  علا  لبنفا  صاور إ أوساوً، ألّن نفا  لبنفا  إ أاوب، لعلا  لاال ألّن ل

 حاالج تاكيااد لإلثاااوب هإنّااه    غياال لبع ناا ؛ ألّن إثاااوب لإلثاااوب    صاايل نفيااوً 

 .5سحوف لبنف ، هإنّه  صيل إ أوسوً، هاون لبفلق سيننعو"

لد ساجنين: لقد زلد لسن موبك ه  لبلدّ علينم مو  ل ،  قا : "للباي زععال ملد

 ثدلعو:  نّنو با كونت نوهي  مدكدة بم تغيل لب ع ، كعو    تغيال بتكل ال ماو، إذل قيا " ماو 

 :6مو ز د قوةعوً، كعو قو  لبللج 

ـو  مو ِمــْن ِثعــو ل  ثده ُمْ تًِصعـو     ُْنِلكن لألخنــ  تأّخيـــوً هنعن

 هكلر مو لبنوهي  تاكيدلً ل سق  ععلنو.
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ب لب قد لخت علت إن زلةادة س اد ماو لبتا  سع نا  لبااي، لسنْ ادن ماو لبعصادر   لبثون :  ّن ل

لبتاقيتي ، بلاننعو ه  لبلفظ سعو لبنوهيا ، هلاا بام تكان زلةادة لبعقتلنا  سعاو لبنوهيا ، بام  كان 

 :1ب  ودتنو س د لبعاصابتين ملاف. لمثو  ز ودتنو س د لبعاصابتين قا  لبلوعل

للُ   ُطــابُ لتنْ لُض دُلن  دّننــول لبحُ  ّجـــ  لبعْلُء مو إْن    نـــلن   ُلن

 :2 رلد:  لج  لبعلء لباي    للل، لمثله قا  لآلخل

ــّنِ خيـللً     لُ   ن  دُ  ّج لبفتــ  بلحيـِل مو إْن ر  تـه  عل  لبّلِ رن  لن

هت اين هعو ه  لال لبايت مصدر   تاقيتي ، ه لدلل إن س دلو بلاننو ه  لبلفظ سعو لبنوهيا ، 

 لبهكم سوب  ودة عل  لبت  س د لبنوهي ، لز دب س د   ن ل ختفتوثي ، كقا  لبلوعل:

وِذُر  ن تنــأى لبنـاى س ضاسو ً    ُثن ى بيل  هاـته كئياــو     إْن خنــلن

لز دب   ضوً قا  مدة لإلنكور، كقا  رج  من لب لب بعن قو  به:  تحالج إْن  خصاات 

 .3لباود  :   نو إنيه"

ً ث   : لبحوف ثا  مأ ء  إ ّ  م   مو  لب ومل  عع  بيس.وبثو

 جع  لبنهوة عل   نّه    أاز إععو   مو  ععا  بايس سونتقاوض نفيناو،  قاا  لسان  

لبهوجب: "هإذل لنتقض لبنف  سإ ّ  ل تقد  لبحال سطا  لب عا ،  ّماو إذل لناتفض لبنفا  هإنّعاو 

بتناوقض،    تالى  نّاك إذل قلات: ماو ز اد  اط  لب ع  ألج  لبنف ، هلا عع  س د لإلثاوب 

إ  قوةم هلا نصات باجب  ن تقدّر "ماو" س اد  إ   نوصااوً بقاوةم، للجاب  ن  كاان قوةعاوً 

 .4مثاتوً باقاعه س د  إ   هيأتع  لبنف  للإلثاوب ه  مه  للثد س د  إ   للا مهو "

 .5لب ع "ل قا  لبعللدي: "سقوء لبنف ، هلا لنتقض لبنف  سـ  إ   سط   

 ّمو  انس للبللاسين للسن موبك من لبعتاأخل ن هقاد  جاوزلل إععوبناو ما  لنتقاوض  

لبنف ،  قاا  لبعاللدي: "لرلي عان  اانس، مان غيال طل ام خاياا ه، إععاو  "ماو" ها  

 .6لبحال لبعاجب سـ "إ "

ل قا  لبللاسين: "لمو جوء معو لوللل  ّن  مو   ععلت هيه عع  بيس ما  لجااد  

 حال نها قابه:إ  ه  لب
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نلِلـه  1لمو صوثُب لبهوجوِب إ  ُم ناّســو نانــوً سأ ْنأن  لمو لبدلــُل إ  من

ل قا  لسن موباك: "لرلي عان  اانس مان غيال طل ام خاياا ه إععاو  "ماو" ها    

لبحال لبعاجاب ساإ ّ، ... هاوأللب   ن  أ ا  منأناناو لم ااسو خاال ن بعاو منصااسين سناو، 

 .2لبنف ، كعو  بهقت سنو ه  عد  لبنقض"إبهوقوً سليس ه  نقض 

لنلب  سا ثيون إب   س  عل  لبفورخا   خاال سال ي  اانس،  قاا : "لرلي عان  

 انس من غيل طل ام خاياا ه إععاو  "ماو" ها  لبحاال لبعاجاب ساإ ّ" لإبا  جاالز ذباك 

 .3ذلب لألختوذ  سا عل  ه  تنكيته عل  لبُعفنّص "

لبقيوب: هعو جوء ه  لبلعوب،  قا   سا ثيون: لقد لختد  لد ء لبنهوة، سوبلعوب ل 

 :4"ل ختُِد َّ به سقا  لبُعغنلِّس

ـمه لباي   ثــا ننـورلً   ل نْلــِلق بيل  إ  نكـــــو   لمــو ثن

 ل قا  لآلخل: 

 لمو لبدلــُل إ  منأنانــوً سألِلـه  5لمو صوثُب لبهوجـوِب إ  ُم ناّسوً"

علا  بايس ها  نقاض لبنفا ، كعاو تلهام سناو ها  عاد  ل مو لبقياوب، ههعلنام  ماو   

 .6لبنقض،  قا  لسن موبك "إبهوقوً سليس ه  نقض لبنف ، كعو  بهقت سنو ه  عد  لبنقض"

دّ لبنهوة مو ذلب إبيه  انس لمن تا ه من لبنهوة عل  دبي  لبلاعوب، لتكاود   لقد رن

لف ثال عل  إخقوط تنهصل  قالبنم، مو سين لبنصب عل  لبعف ا  لبعطلم،  ل لبهو ،  

ثتاا   لبأال، لب لناو نقتاااس ها  لااال لبعقاو  ماو جااوء عناد  ساا  ثياون لماو ذكاالل لباغادلدي،

لم،  قا   سا ثيون: "لتأّل  ذبك علا   ن  نصاب نكاو ً  دِّ ً  تكتع  لبصارة ثا  رن  لم ااسو

لً، إ  خايل عل  لبعصدر،  ي: إ   نك  نكو ً، لل   ُ ااّب ت اا اوً، لصاور نظيال، ماو ز اد

 ت ا اوً. سوً،  ي:ي  ليل خيللً، كابك  كان لبتقد ل:     نّكِ  نكو ً، لإ   ُ ناّب ُم اّ  

ل لَّ  إ  "منأناساااوً" علااا   ن لبع نااا : إ   ااادلر دلرلن منأناااان،  ي: دل ب،  

ه ل  لال  كان منأنان لخعوً  يايف إبياه مصادر تلااين  ثااف مناه "مثا " لبااي لاا 
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لبالقا  خااللً، للبتقاد ل: لماو لبادلل إ ّ  ادلر دلرلناوً صف  بعصدر لي  ماي  لبف ا  

 مث  دلرلن منأنان.

لقي : منأنان لخم لي  ماي  مصدر لي  ماي  لبف ا  لبااي لاا "خاال"  

، هقي : لمو لبدلل إ نه نه جنانوً، ثم ثاف  ُأن ً تقد لل: لمو لبدلل إ   ُأن ، علا  ثاد:   جناناو

 ماق  "جنان". مو  نت إ  ُشلسوً، ثم  لق  "منأنان"

لقي : منأنان لخم ه  ماي  لبهو ، لخال "مو" مهالف، لبتقد ل: لماو لبادلل  

له علاا  ماجاادلً إ  علاا  لاال لبصااف ،  ي: مثا ن لبعنأنااان، للا  لبلااوني   ل اد:    لااتق

 ثوب .

لزعم طولل سن سوسلوذ  ن منأناسوً منصاب عل  إخاقوط ثالف لبأال، ل صاله:  

 لمو لبدلل إ  كعنأنان.

للال هوخد ألن لبعأللر لبااي  هااف مناه ثالف لبأال هينتصاب لاا لبعأاللر  

لباي لا ه  ماي  نصب، للال لنو لا ه  ماي  ره ، هلاا ثااف ثالف لبأال مناه 

  رتف  عل   نّه لبحال".

ادِّ مان قال    ونحلن لزلد لباغدلدي لجنوً آخل ها  لبنصاب علا   ن  كاان علا  ثن

ونحللن ي  ن  كااان ماان قاياا  تأل اا  ماان قاال :  ي ناالى عصااا ،  قااا : "لعنااد عصلبةً 

 سوبنصب،  ي نلى عصا . للبظولل  ن لال  خن ". عصبةً 

 ل عكن  ن نضيف إب  قا  لبلوعل:  

 لمو لبدلــُل إ  منأنانــوً سأللـه  لمو صوثُب لبهوجوِب إ ّ ُم ناّســو

 :1مو ذكلل لبلي  عن قا  ذي لبلم 

و سنلن  ْلِف  ل نلم  سِنن  ثللجيُن مو تنْنفنــكه إ  ُمننوخــــ ً   لْفلدلً قن عل  لْبحن

ل  من  ألن لبنهوة قد ذكللل هيه تأل وب كثيلة ثت     حلج عن قوعدتنم لبت  تند ع

و  قاو  ها أوسوً، دخا  إ  م  خال  مو تنفك...  ألنّنو تفيد لنتفوء مو س دلو هيصيل لبكو  إ

 نوه  ً. مو زل  ز د عوبعوً، لمو تنفك لبكتب إ 

ئن ذل لبلم  ه  قابه:    قا  لبلي : "لقد ُخّطِ

و سنلندلً قن  ْلِف  ل نلم  سِنن  ثللجيُن مو تنْنفنــكه إ  ُمننوخــــ ً   لْفلعل  لْبحن
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للعتُِار سأن "تنفك" توما ، ي: ماو تفاورق لطنناو، لمنوخا : ثاو ، لعلا  لبحلاف مت لام 

 :1كقابه سعنوخ ، ُجِ   لبحلف كوألرض لبت  تُنوخ علينو

ْيــــ ل   تهيـ ُ سيننـم يــلبو لجيــ ُ   لخيـ ل قنْد دنبنْفــُت بنو سِحن

؛ لقيا : لا  نوقصا ،  2نصافّات ويقبضلنلم ، عطف عل  منوخ ، نها قابه ت وب  

خاللو عل  لبحلف،  ي م ه، لمنوخ  ثو ، لهياه يا ف مان لجناين، إن كاون لب وما  

ف قلّعو سأت  ها  لبعثاات لإن كاون لبعلاتثن  هضال ، ه  لبهو  مو تنفّك،  ثدلعو:  ن  لبعفلَّ

كوبهااو  هاا  مثوبنااو، للبثااون   ن لب وماا  قااا   إ ّ      عاا  عنااد لباصاال ين، هيعااو س ااد 

 لبعلتثن  إ ّ ه  توس ه  ل ه  لبعلتثن  منه...

لإن كون لب وم  ه  لبهو  "عل  لبحلف"، هفيه ي ف مان ثوثا   لجاه:  ثادلو  

لّعو  أت  ها  لبعثاات، للبثاون   ن عوما  لبهاو   كاان لبظالف لبعتاأخل مناه،  ّن لبعفلف ق

لبم  أ ل خياا ه، خوهوً بألخفش، للبثوباي  ّن لبعلاتثن  إذن  كاان مقادّموً ها  ل خاتثنوء 

 .3لبعفلف عل  عومله ل   أاز ذبك عند لباصل ين"

ه، لبّعاو كونات هقد نوقش لبنهوة قا  لبلي  لس دل لال لبايت هأطاوبال لبهاد ي عنا 

  للبوثقا  قالبنم  ل م ظعنو  كود  كان متلوسنوً نلى  ن ناكل س ض ل قتاوخوب لبلوسق 

 بع له  آرلء  صهوسنو.

 قا  لألعلام: "لكاون لألصاع    حطائ ذل لبلما  ها  قاباه: "إ  منوخا " ألنّاه    

"موزل " لإل أاوب هاو  قو : مو لنفك ز د إ  قوةعوً كو    قو : موزل  إ  قوةعوً، ألن م ن  

 اادخ  عليااه إ أااوب. لبقااا  ذي لبلماا  لجنااون:  ثاادلعو  ن تكااان  تنفااك  سغياال م ناا  

   ل   لتكان من لنفك من لبل ء إذل لنفص  منه كعو  قو : هككت لبغ  عنه هونفّك منه، 

ل أاز دخابه ل ختثنوء ه  لال لباجه تقا : مو لنفك ز د إ  س د شدة، هيكان لبتقد ل   

فك من لبلدة للبليل إ  منوخ  عل  لبحلف كعو تقا : مو لنفصا  ز اد مان لبلا ء إ  تن

مأنادلً. للباجاه لبثاون   ن  كاان  علا  لبحلاف  خاال تنفــاـك، ل  إ  منوخا   لخاتثنوء 

مقد  كأنّه قو :   تنفك مأنادة  ي:   ت ل  مأنادة إ  ه  ثاو  إنوختناو هإنّناو تلاتل ُن 

 .4إذل  ُنيحت"

  لسن للو : "ل مو سيت ذي لبلم ، هقي : غلط منه، لقي : لمن لبالللة لإّن ل قا 

لبللل   "إ ً" سوبتنا ن،  ي شحصوً، لقي : تنفك توم  سع ن  مو تنفص  عن لبت ب،  ل مو 
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تحلد منه، هنفينو نف ، لمنوخ : ثو ، لقو  جعوع  كثيالة: لا  نوقصا  للبحاال "علا  

 .1لبحلف" ل "منوخ " ثو "

لبلياط : "هقيا : خطاأ مناه، لبناال بام  هاتجَّ لألصاع   سلا لل، لبكثالة ل قا   

 موزمته لبهويلة هلد كومه.

. لمااو قياا  ماان 2لقياا : ماادّل  علاا  ز ااودة إ ّ،  ل تعااو   نفااك، لمنوخاا ": ثااو " 

 تاجينوبل ه  لبايت لبل لي  عكن لبّلد عل  س ضنو عل  لبنها لبتوب :

س  أنو لب لئ  لبلللة    لتقيم، ألنّه مت  خطّ إّن لبقا  ستحطئ  ذي لبلم   ل تحط -1

و صوثب بغته لمن جع  لال لبلغ  عنه؛ هكياف  عكان بناو ل عتعاود س اد ذباك عّعا

 جوء عننم:.

إّن لبقاا  إن منوخاا  ثااو     لااتقيم؛ ألّن لإلشااكو   اقاا ، هااو  قااو  جااوء ز ااد إ   -2

لإلشاكو ، إذ    قاو : رلكاوً،  قا  لسن للو : ""منوخ " ثو ، للال هوخد، باقاوء 

 ً  .3جوء ز د إ  رلكاو

إّن لبقا  س  ودة  إ ّ  هيه س د؛ ألّن بك  ز ودة ه  لبعان  ز ودة ه  لبع نا ، لماو  -3

لبقا  سوب  ودة إ  من سوب لبتأل   لباي    ُلأأ إبيه مو بم تدب إبيه ثوج . هوبفوةدة 

خللن إبا   ّن  إ   زلةادة لبت  تهعلنو  إ ّ  بلتأكيد،  قا  لبفورق : "لمو ذلب آ

 .4بلتاكيد، لإنّعو  ل د:  مو تنفك منوخ  

دّل عل   انس  عكن منوقلته ه  صارة خل   :  لمو جوء من رن

كعو ن لم  ن لبنهوة    عيلان إب  لألخا سوبتأل   للبتقاد ل ماو بام تادب ثوجا  إبياه،  

 ل ظنل ه  لبت دد لبلوسم من تحل ج بقا  لبلوعل:

نْلِلـه  لبهوجوِب إ  ُم ناّســولمو صوثُب   لمو لبدلــُل إ  منأنانــوً سأ

لمو صاوثب لاال لبتقاد للب مان تكلاف، كاون  عكان تأنااه باا  ُِخاان لبايات علا  صاارته 

لبظوللة، لب ّ  لبعقو ن منوخب ألخاا ر ي لسان موباك ها  رهاض لاال لأللجاه للبعيا  إبا  

ه، هاوأللب   ن  أ ا  منأناناوً لم ااسو لألخا سه،  قا : "للاال عنادي تكلاف   ثوجا  إبيا

خال ن بعو منصاسين سنو، إبهوقوً سليس ه  نقض لبنف ، كعو  بهقت سنو ه  عاد  لبانقض، 

 ل قاى من ل ختلنود سنال لبايت ل ختلنود سقا  ُمغلس:

                                                             
 .102-101مغن  لبلايب:   1
 .98-97: 2لبنع    2
 .102مغن  لبلايب:   3
 .221لإلهصو :   4
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 لمـو ثـمه لباي   ثــُا نننــورل  1ل نلـلُق بنْيلنــه إ ّ ننكـــو "

دّ لباوثاي  ن  لتضا  بنفلاه ر  اوً، مااد وً مان لس د لال لب لض   آلرلء لبنهوة،  ناان

 خوبه مو لختفودل من نصاص لبنهوة لبلوسقين:

 ظنل  ّن لبقا  س  ودة "إْن" ل ّن دخابنو كحللجنو    حد  لبع ن  كثياللً، هضاوً  -1

عن  ن مقاب  نف  لبنف  لثاوب تهتوج إب  لقف ، ب ّ  لباوثي  لتعد لال لباقف  معو 

جاوء عنااد لبلاايخ مهعاد مهياا  لبااد ن عاااد لبهعياد هقااد نوصاال لبلايخ مااو ذلااب إبيااه 

لبكاهيان ه  دثض من زعم لألخا سنال لبعقاب ،  قا : "لال مغوبطا  لاوللة،   

 أاز  ن تأخا سنو، ل   ن تأدلو صهيه  ه  لبّلد عل  ماو ذلاب إبياه لبكاهياان، 

و  إ أوساوً علا  لإلطاوق، لسياون لذبك ألّن لبنف  إذل دخ  عل  لبنفا     كاان لبكا

لال  ن لبنف  لبدلخ  عل  لبنف   كان عل   ثد لجنين؛ لألل   ن  كان لبعللد سه 

نفاا  لبنفاا  لألل ، لثينئااا  كااان لبكااو  إثاوتااوً لإ أوسااوً؛ ألّن نفاا  لبنفاا  إ أااوب، 

للباجااه لبثااون   ن  كااان لبعااللد سااوبنف  لبثااون  تأكيااد لبنفاا  لألل ، لثينئااا  كااان 

 .2بكو  نفيوً مدكدلً، ل   كان إثاوتوً  صوً"ل

 ض ساإ ّ  ادل  ّن مو ذلب إبيه جع  من لبنهوة إبا   ّن  ماو  لب وملا  ععا  بايس  ناتق -2

بقاا   هتوج إب  نظلة، لكابك مو قوبال ثا  سيات ذي لبّلما  مان ز اودة "إ "  ل ل

 سوبهو ، لهم لآلت :

خعي  مكان  من ماتد  لخال كعو لا م لا   ن بلأعل   صوً تليل عليه هو   1 

 لب   لال مو  نطام عل  قا  لبلوعل:

 لمو لبدلــُل إ  منأنانــوً سأْلِلـه  لمو صوثُب لبهوجوِب إ  ُم ناّســو

 .  هوألص :  لبدلل منأنانو

 لكابك ه  قا  ذي لبلم :

 ثللجين مو تنفــُك إ  منوخــــ ً   عل  لبحلف  ل نلم  سنو سلدلً قفلل

 مو تنفك منوخ   للخعنو يعيل   اد عل  ثللجين للا   لبطاال  مان لألسا   لألص : 

ماتد  لخال، ثم دخ  علينو عنصل لب  ودة  مو  لبنوهي ، لكابك دخلت علا  ثاللجين ماو 

تنفااك إ  منوخاا   إ   لبتاا  تفيااد لبتاكيااد، للااا مااو نتاناا  هيااه لجناا  نظاال لباادكتار خلياا  

إب  لبنف ، لهم  طل لب  ودة علا  لبأعلا  لألصا   ، هتهّابت لبأعل  من لإلثاوب3ععو لل

                                                             
 .374: 2شل  لبتلني    1
 .641-640: 2ل نتصوف من لإلنصوف   2
 .96-65 خلاسو لبنف  لل ختفنو  ه  لب لسي :   3
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عندل، هتصان تها لي  تفيد م ن  ععيام لاا لبنفا ، ثام  رلد لبلاوعل  ن  دكاد لاال لبنفا  

هأدخ  عنصللً جد دلً لا  دلة لبهصل  إ   لبت  تفيد درج  عوبي  من لبتأكيد عن لب لس  

 عثاا  عااودة بنأياا  عنااد صااوثب لبلااليق ، لثلكاا  لبلهاا  للبنصااب علاا  ُجااْ ِئ لبأعلاا  

 لبهأوز ين كعو لا م للف عند لبنهوة، هيصان تهلي  لبأعل  عل  لبنها لبتوب :

 

 ً  مـو  لبدلـل  إ    منأنانــو

 

 = خال  مو  منصاب لهقوً بعو جوء عند س ض قاوة  لب لب     عنصل     نف 

 تاكيد      

  

 لخم  مو   لبهأوز             

 تها لي  بغلض لبنف  لبعدكد سإ ّ.جعل  لخعي  

إّن لبقااا  سنااال لبتاجيااه  كلااب لبتلكيااب قيعاا  د بياا  تاالسط سااين لبعاناا  للبع ناا ،  -3

لتنتم سوبهلك  لإلعللسي  طاقوً بعو جوء عند لبنهوة لإلعاللب هالب لبع نا ، إياوه  

 إب  تطايم قا  آخل عننم "ك  ز ودة ه  لبع ن  تقوسلنو ز ودة ه  لبع ن ".

تاجينوب لإلعللسي  لبت  ذكلنولو خوسقوً ه  تأل   لبلاللد لبل ل   تُْفض  سنو إّن لب -4

إب  لبتقد ل للبتأل   بك  لجه إعللس ، معو  أ لنو تندرج ملة ه  سوب لبهو ،  ل 

لبعف ا  لبعطلم،  ل لبعنصاب عل  لبصف ،  ل عل  إخقوط ثلف لبأل ...  ؛ قاد 

 اوب. كان لال لبتاجيه غيل مالهمل بعضعان لب
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 المسألة التاسعة والثالثون

 تقديم خبر )ما( عليها -1الخالف في مسألتين: 

 دخو  الباو في خبر )ما( النافية -2

 

 قا  لبلي : "لمن ذباك  ن  تقاد  ننْفاُس لبحااِل، للهاوً كاون  ل غيالل، نهاا: ماو  

ن ت ع  أقوةم ز دو، لمو ه  لبدلر ز د، لذبك بض فنو ه  لب ع ، هو تتصلف ه  لب ع  س

 لبنصب قا  لبله ، كوبف  .

لقو  لسن عصفار، لتا ه لب ادّي،    اط  ععلنو إذل كون لبحال لبعتقد  للهوً  ل  

 جوّرلً لمأللرلً، بكثلة لبتاخ  هيه، كعو ت ع  "إّن" ل خالتنو.

قو   سا عل : زععال  ّن قاموً جّازلل إععوبنو متقدم  لبحال، للهوً كون  ل غيالل  

 : لإلععو  عندي لا لبقيوب باقوء م ن  لبنف .قو  لبلس  

 :1ل ّمو قاُ  لبفلزدق 

تنُنـــمْ   ـلُ إذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلننم سنلن   هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

هإّن خياا ه، ثك   ّن س ض لبنّوب  نصاان "ماثلنم" لقاو : لاال    كاود   الف، لقيا   

إن خال "ماو" مهاالف  ي: إذ ماو ها  لبادنيو سلال، لماثلنم: ثاو  مان سلال، مقاد  علياه، 

لجّاز لبكاهيان لنتصوسه عل  لبظلف  ي ه  مث  ثوبنم له  مثا  مكاوننم مان لبله ا ؛ 

 .2ل للى: "مو مليئوً من  عتب"

 :3قوبال: لنها قابه 

 با  نّكن  و ثليــُن ُخِلقت ثـــّلل  لمـو سوبهـِل  ْنـتن ل  لبحليــمِ 

دبي  علا  جاالز تقاد م لبحاال لبعنصااب، إذ لبااوء   تادخ  إ  علا  لبحاال لبعنصااب، 

دلن لبعلهاب، لعل  لال سن   سا عل ، للب محلالي: لمتناوب دخابناو علا  خاال "ماو" 

لألخفش، للا لباجه، ألنّنو تدخ  س د "مو" لبعكفاه  سإْن، لتفوقاوً، نهاا لبتعيعي ، ل جوزل 

 :4مو إْن ز د سقوةم، قو 

للْ  للل لن ن سِضن يـــفل قـان وِبــــــكل   سِـــان  بنْ عــُل ن مو إْن  نسُا من

                                                             
 .205د الن لبفلزدق:   1
ْن  ْعتنبن   2  341: 2ه  مأع  لألمثو : مو  نخنوءن من
 44: 2م ون  لبقلآن ل للى:  مو لهللاِ  ن با كْنتن ُثّللً     لمو سوبُهّل  نتن ل  لب تيـِم،   3
 1276: 3شل   ش ور لبنابيين   4
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 لبعاكار لمن   سا عل  للألخفش دخابنو عل  خال "مو" لبعتقد ، خوهوً بللس  ، للبايت

 .189-187: 2ه". شولد ب

ذكاال لبلياا  هاا  لااال لبااند خوهااين. لألل : تقااد م خااال  مااو  علينااو، للبثااون   

عيعيا ، لجاد لباوء م  خاال  ماو  هعان لبنهاوة مان ر ى  نّناو   تادخ  علا  خاال  ماو  لبت

 لمننم من من  دخلالو عل  خال  مو  لبعتقد ، لإبيك تفصي  ذبك:

 الخالف األو :

من  تقد م خال  مو  علينو نهاا قاابنم: ماو قاوةمو  ل قوةعاوً  نّد جعنار لبنهوة عل  

اانْ ز اد، لقااد  لرد خاياا ه ذبااك،  قااا : "هاإذل قلاات: ماو منطلاامو عاااد هللا،  ل ماو مُ   لاا ءو من

ّن تقاا : إ  عتب، ره ت. ل   أااز  ن  كاان مقادّموً مثلّاه مادّخللً، كعاو  نّاه    أااز  ن

ن بته و ج لت سعهللا  خا ، ألنّنو بيلت سف  ، لإنّع خا  عادّ هللا عل  ثد قابك: إّن عادّ 

ه هكاابك هكعو   تتصّلف إّن كوبف ا  كاابك بام  أا  هيناو كا ه ماو  أااز هياه لبام تقاا قاتا

  مو ....

 لزععال  ن س ضنم قو ، للا لبفلزدق: 

تننُ هأْصانُهال قنْد  عنــودن هللاُ   ـلُ إذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلننم سنلن   مْ ـــنِْ عن

ف" للال    كود  ُْ لن
1. 

 ل عكن  ن نحلج من ند خياا ه سوآلت : 

لبتأكيد قيوب خياا ه سين تلكياين بلأعل  ل خعي  م  ثله  لبع ن  إن بإلثاوب ل -1

 ل  مو  لبثوني  سد  عل   نّنو  دللب تدخ  عل  لبأعل  بتغييل م نولو.

عيا   تتصالف ل  تقااى قاتاه.   نقيوب  إّن  عل  لبف   ثين ج لنو كوبف     -2

عا إب  لألخا ساه، ألن لبف ا  قاايو ها  لبتصالف مقادموً لمادخللً، ل  ثوجا  تاد

 بلعقورن  سيننعو   ه  لبتصلف ل  غيلل.

، ها   ّن خاياا ه  أيا  نصاب خاال  ماو  2مو نلاه س ض لبنهوة لمننم لسن موباك -3

دّل سعاو جاوء متاخطوً نها قابنم: مو منطلقوً ز د،  حاوبف ماو ها  لبا ند ل عكان رن

عنااد  ساا  ثيااون  قااا : "للااال لباااي ذكاالل عاان خااياا ه ماان جااالز إععااو  "مااو" 

لنصب مو تاخط مان لبحاال بايس ماالب خاياا ه، قاو  خاياا ه: "لإذل قلات: ماو 

منطلم عاد هللا، لمو مل ءو من  عتب، ره ت، ل   أااز  ن  كاان مقادموً مثلاه 

                                                             
 .60-59: 1لبكتوب   1
 .271: 4لبتا ي  للبتكعي    2
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ادّ قاباك: إّن عاادن مدخللً، كعو  نّه    أاز  ن تقا :  إّن  خا  عااد هللا، علا  ثن

هللا  خا ، ألنّنو بيلت سف  " هنال ندو من خياا ه عل  من  لبنصب ه  لبحاال 

متقدموً، لبم  كفاه ثتا  شنااّنه سلا ء    أااز لباتا ، ل  خاوف هياه، للاا "إّن 

 خااا  عاااد هللا". ثاام قااو  خااياا ه س ااد ذبااك: "لزععااال  ّن س ضاانم قااو ، للااا 

 زدق:لبفل

تننُ   ـلُ إذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلنم سنلن   ـــمْ هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

للال    كود   لف". هنال بم  لع ه خياا ه من لب لب، إنّعو قو : "لزععال  ن س ضنم 

للم قو : "ثم قو : "للال    كود   لف" نف  لبعقورسا ، للبعقصااد نفا  لب لهاون كقاباه 

، هإذل كون قابه لال هكيف  نلب إبيه  نّه  جوز نصب لبحال مقدموً، لقد نّد 1راهايكد ي

لبنّّد لباي    هتع  لبتأل    نّه  له ه، ل ّن مث  "لإذ مو ماثلننم سنلنال"    كاود   الف، 

هكيااف  ُاناا  علاا  مااو    كااود   االف قااونان، هيلاااف نصااب لبحااال تلااا غوً جااوة لً: لااال 

 .2 هتعله..."تهعي  بكومه مو   

ل قا  لبعالد مقتفيوً  ثل خياا ه: "هأّمو تقد م لبحاال هقاباك: ماو منطلام ز اد، لماو  

ادِّ قاباك: ماو ز اد منطلام، لباا  ردب لبتقاد  م علا  مل ء من  عتب. هإنّعو قدّمت علا  ثن

 قابك: مو ز د منطلقوً، بم  أ ؛ كعو    أاز:إّن منطلمو ز دلً.

لب لسيّ : ك ه مو كون متصّلهوً عع  ه  لبعقدّ  للبعدّخل، للال قا  ُمْغنل ه  جعي   

 لإن بم  كن متصّلهو بم  فورق ماي ه، ألنّه ُمْدخ  عل  غيلل.

 هأّمو قا  لبفلزدق: 

تننُ   ـلُ إذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلنم سنلن   ـــمْ هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

ين، لذلب إب   نّه خال مقد ، للاال خطاأ هاوثش هوبله  لباجه، لقد نصاه س ض لبنها ّ 

لغلّااط ساايّن، لبكاان نصاااه  أاااز  ن تأ لااه ن تااوً ُمقاادّموً، لتضااعل لبحااال، هتنصاااه علاا  

لبهااو . مثاا  قابااك: هينااو قوةعااوً رجاا ، لذبااك  ّن لبن اات    كااان قااا  لبعن اااب للبهااو  

 .3مف ا  هينو، للبعف ا   كان مقدموً لمدّخللً"

 قو   سا عثعون: زعم خياا ه ه  سيت لبفلزدق:ل قا  لب جوج : " 

تننُ   ـلُ إذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلنم سنلن   ـــمْ هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

                                                             
 .40لبنار:   1
 .272 - 271: 4لبتا ي  للبتكعي    2
 .192-191: 4لبعقتضب   3
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إّن س ض لب لب إذل قدّ  خال  مو  نصب سناو. للاال للامو مناه، ألنّاه قاو : س اض  

 ، ه بايس ه الاال    أااز، ألنّا لاّه مو سليس، هكعو  قدّ  خال بيس كابك  قدّ  خال ماو. ل

  سنا  لمو ثلف جوء بع ن ، لكون لبقيوب  ن  كان مو سعو س ادل ماتاد  لخااللً، للا  بغا

 تعيم. قو  خياا ه: لبغ  سن  تعيم  قيس ...

قااو   سااا عثعااون: كأنّااه صااف  هقاادّ  لبصااف  علاا  لبعاصاااف هنصاااه علاا  لبهااو .  

قدّ  لبصف  علا  لبعاصااف نصااه ألنّاه لذبك  ّن س ض لب لب  أ   لبنكلة ثو ً، هإذل 

 .1 أ   لبهو  بلنكلة"

لقا  متوس   تأصي  لبحوف ه  لال لبعلأب  لم له   دب  لبنهاوة هيناو، نالى مان  

لبعنوخب  ن ننلدّ عل  مو جوء عند لبعالد للب جوج . لب ّ  مو جاوء عناد لسان لن ّد  عكان 

دِّ مو ذلاال إبيه:  ل ختفودة منه ه  رن

بيه لبعالد من  ّن لبفلزدق تعيع  ههاّم بغتاه  ن تكاان لبلها  مادخللً، مو ذلب إ -1

هكيااف إذل كااون مقاادموً،  قااا  لساان ل ّد: "هلاايس ذبااك سهأاا ، ألّن لباالللة عاان 

لبفلزدق لغيلل من لبل للء قد تغيّل لبايات علا  بغتناو، لتلل اه علا  مااللانو 

لبايات لبالثاد،     مّعو  الهم بغ  لبلوعل ل حوبفنو، لبابك كثلب لبللل اوب ها 

تلى  ن خياا ه قد  لتلند سايت للثد باجال شتّ ، لإنّعاو ذباك علا  ثلاب ماو 

خالته لب لب سلغوتنو، ألن بغ  لبلللي من لب لب شولد كعاو  ّن قاباه شاولد إذل 

 :2كونو هصيهين، هعن ذبك مو  نلدل خياا ه ب ليل

 ً  مـدر ن مو منضــ  سندل  نّـ  بلتُ   ل  خوسمل شيئوً إذل كــونن جوةيــو

 :3لرللل   ضوً، ل  خوسقوً شيئوً، ه  مالي   ُخل، لكابك  نلد قا  لألعار لبلنّ 

ْيــــــو  ل  قوصــلل عنْنــكن مأماُرلـو ْننل  هنلنْيــسن سإتيــكن من

له  لال لبصدد  قا  لسن جن : "ل ادبك علا   ّن لبفصاين  4سوبله  للبأل، للال كثيل" 

 .5كلم سوبلغ  غيللو  قاى ه  لبقيوب عندل مننو"من لب لب قد  ت

مااو ذكاال عاان لبعااوزن  عنااد تاجيااه لباياات علاا  لبهااو  لبعقدماا ،    لااتقيم، ألّن  -2

، علا   ّن لبحاال مقادر، هضاوً عان  ّن لبهاو  ها   لبنهوة    أي لن قوةعاوً رجا و

                                                             
 .90-89مأوبس لب لعوء:   1
 107د الن زليل:   2
 64: 1لبكتوب   3
 56-55ل نتصور:   4
 125: 1د لبحصوة  5



433 

 

  تاجيااه لباياات   عوماا  بنااو،  قااا  لساان ل ّد: "ل ّمااو قااا   ساا  عثعااون، إنّااه علاا

لبهو  لبعقدّم  عل  لبنكلة، هو  أاز، للباي ذلب إبيه شلٌّ معو للب منه، ألنّه 

بيس سأوة  عند لبنهاا ين: قوةعاوً رجا  علا  إياعور لبحاال، لألن  كاان لبحاال 

منصاسوً مقدّموً كعو كون مدّخللً  قلب إب  لبأالز عل  ي فه مّعو قو  لبعوزن ، 

، ل ت  سعاتد  لبم  اأب سحاالل باه، لثااف ها  ألنّه  ت  سهو ل لبم  أب س وم ل هينو

ماي      لم لبعحوطب سه مو ثاف منه، ل  د ب  هيه علا  لبعهاالف، للاال 

   أاااز، ألّن هيااه إباوخااوً، لذبااك لإّن كااون ياا يفوً هااو إباااوب هيااه،  عناا  تقاادّ  

لبحال منصاسوً، لمو كاون  يا يفوً  ل  بااس هياه هناا  جااد مّعاو جعا  لبضا ف 

 .1"لإباوب

لمالصاال  ب االض آرلء لبنهااوة ثااا  لبحااوف، ناااكل  ّن لساان جناا  ل سااو لباقااوء 

لب كالي، قد لي و لبقيوب لبنهاي للألصاب  ه  ثأأنم ه  رهض لبقا  ستقد م خال 

ْ اب مان تقاد م خاال،  ل نقاض لبنفا    مو ،  قا  لسن جن : "هعت  رلسك ها  لبهأوز ّا  رن

اْلد" هنِ عت إذ ذل  إب  لبتعيعيّ  هكأنك من لبهأوز   علا  ثن
، ل قاا  لب كاالي: "لإنّعاو 2

ّلف باـ  ماو ، لألّن لبتقاد م هالب ععا ، ل  ماو   سط  ععلنو ستقد م لبحال، ألّن لبتقد م تنصن

 .3هلب، هو  أع  سين هلعين"

ل قا  لبعاصل  من ُشّلل  لبكوهي  مقتفياوً  ثللعاو: "    تقاد  لبحاال، ألّن لبتقاد م  

با قد  خاللعو عل  لخعنعو للعو هلعون علا  بايس لبتا   أااز  ن  مدذن سوبقاة، لألنّه

 .4 تقد  خاللو عل  لخعنو، بلولى لبفلب سوألص "

لقد لّخ  لسن عصفار لبهد ي لهّصله ثا  لال لبحوف ههلاد آرلء لبنهاوة ها   

ء كل ماو جاولبعلأب ، لثلّ  مو قوبه لبنهوة ثا  سيت لبفلزدق، لب ّ  لبعقو   قتض   ن ناا

 عندل من سوب تايين لبصارة كومل  بن لف  ي قا   لتقيم ثابه لبحوف.

  قا : "ل ّمو قابه: 

تننُ   ـلُ إذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلنم سنلن   ـــمْ هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

هنصب "مث " م  تقد م لبحال عل  ل خم لبيس سظلف ل  مأاللر هفياه خاا ه  قاال : 

له شوذلً، للاا ماالب خاياا ه رثعاه هللا. لماننم مان قاو : لبايات بلفالزدق هعننم من ج 

 هوخت ع  بغ  غيلل هغلط؛ ألنّه قوب لبنصب م  لبتقد م عل  لبنصب عل  لبتأخيل...

                                                             
 .56ل نتصور:   1
 .125: 1لبحصوةد   2
 .176: 1لبلاوب   3
 .267: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   4



434 

 

لمننم من قاو : نصااه ياللرة بائو  حاتلط لبعاد  سوباا  ... لماننم مان قاو  لاا  

لهاوً سعن با  ساد ، للام  لا  منصاب عل  لبهو  للبحال مهالف..؛ لمننم من ج لاه ل

لبكاها ، ...، لمااننم ماان قااو : إّن مااو لنااو باام ت عا  شاايئوً ل  شااالذ هاا  لباياات لذبااك  نّنااو 

. ل عكان لباّلد علا  ماو 1 ييفت إب  مان  هاُنيت عل  لبفتن سعن ب  قابه:  امئا لثينئاا"

 قي  ه  لبايت، لمو جوء هيه من تاجينوب إعللسي  لهم لآلت :

ط لبفلزدق، هيه نظل؛ ألّن لب لس  إذل قوب لبكو  عل  بغِ  غيلل مو قي  من تغلي -1

جوز به لبقيوب ه  بغته، معو  ددي إب  هلود بغته،  قاا   ساا ثياون: "لُردّ علياه 

سأّن لب لس  إذل جوز به لبقيوب عل  بغ  غيلل جاوز باه لبقياوب ها  بغتاه، هياددي 

إذل جوز  ن  غلط ها  بغا   . ل قا  لسن للو : "ألّن لبلوعل2ذبك إب  هلود بغته"

 .3غيلل جوز  ن  غلط ه  بغ  نفله لزلبت لبثق  سكومه"

مان ذلاب إبا   ّن لبلااوعل نصاب علا  لبضاللرة ثتاا     حاتلط لبعاد  سوبااا ،  -2

 عكن لبلدّ عليه سعو جوء عند لألعلام، هقاد  لرد  ن لبع نا  علا  لبعاد  هعاو قاا  

ل" سوبنصاب بام  تاالَّم ذبااك، لبايات ماد ، لماو س ادل ماد ،  قاا : "مااو ماثلننم سلا

ّلم لباا  هتأملاه تأادل صاهيهوً" ل د اد ذباك لسان  4لخلد لبع نا  بلعاد  دلن تناان

للااو  م لااوَّ سااأن لبلاايوق  ااد  علاا  لبعااد ،  قااا : "لألّن لبلاايوق   اايّن لبكااو  

 .5بلعد "

 ّمو من ج له للهوً سعن ب  سد ، هيعكن ل ختفودة معو جوء عند لسن عصفار ألنه  -3

و  لبلدّ ثا  لال لبقا ،  قا : "للال لباي قوبه  ل  لبكاه    ثأا  هياه، قد  ط

ألّن لب لب إذل قوبت ملرب سلجو  مثلك، كون بنم ه  ذبك لجنون:  ثادلعو  ن 

 كااان ماالرب سلجااو  كلّناام كااّ  للثااد مااننم مثلااك. للآلخاال:  ن  كااان لبع ناا  

ّلالن   ن  كاان با  ملرب سلجو  كلّنم إذل لجتع ال مثلك، ه ل  لال  كان مو  

 بااف هااورب مثاا  سااينس،   ناا   نّااه    لااّلل  ن  كااان بااه  بااف هااورب كلناام إذل 

لجتع ال مث  سينس لثدل، ألّن شأوع   بف هورب إذل كونت مأتع   ه  هاورب 

للثد كون  لب  من لهتللقنو ه   شاحوص كثيالة، ألنّاه متا  ثضال كاون سعن با  

 .6ن ذبك خااوً بض فنم" بف هورب، ل بف هورب إذل تفلقال هقد  كا
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 مااو لبقااا  سوبانااوء علاا  لبفااتن هاا   مثاا   هيظناال ماان كااو   ساا  ثيااون  نّااه غياال  -4

ملتقيم، ألن خياا ه بم  اكل مثا  لاال لباناوء إ  ها  لإلياوه  بلف ا   ل " ّن"  ل 

" ْن"،  قااا : "للااا ماناا  إليااوهته إباا  ماناا  كيامئااا لثينئااا. ليااحعه لساان 

 .1ه إ  ه  لإليوه  بلف    ل " ّن"  ل " ْن"عصفار. للال بم  اكل خياا 

لقد صهن  سا ثيون ر ي من قاو  س اد  لبتقاد م لج ا  ذباك ماالب عوما  لبنهاوة 

 قا : "للبصهين لباي عليه عوم  لبنها ين  نّاه    أااز نصاب خاال "ماو" إذل تاخاط، 

غنا  عان س   أب لبله ، هإن بم  طوسم مو س دل كون ماتاد ، لكاون ماو س ادل ملهاعاوً ساه  

 .2لبحال، لإن طوسم هيأاز  ن  كان خاللً مقدموً"

سق   ن نليل لنو إب   ّن لألخفش    أي  تقد م خال  مو  لبهأوز   إذل كون جورلً  

لمأللرلً  ل طلهوً، لعلّ  ذبك سض ف  مو  عن لب ع  ثعوً عل  إّن،  قا   ساا ثياون: 

لبحااوف هاا  جااالز تقد عااه علاا  بغاا  "هااإن كااون لبحااال للهااوً  ل مأااللرلً هقااد ذكلنااو 

لبهأوز، هالب لألخفش إب   ّن ذبك    أاز، ل نّك إذل قلت "مو ه  لبدلر ز دو" بم ت ع  

"مو"، لكون "ه  لبدلر" ه  ماي  ره . لثعله عل  ذباك  ّن "ماو"  يا ف ها  لب عا  

نْ    ععلناو من "إّن" ب د  لختصوصنو، لبابك بم  ُأع  لب لب عل  إععوبنو، ل    علنو من

. لماو 3ه  ك  ماي  س  سلللط، قو : هلعو ين فت عننو بم  أ  هينو مو جاوز ها  "إّن"

فما ملنكم ملن ذلب إبيه لألخفش هيه نظل، ل عكن تصهين ذبك سعو جوء ه  قابه ت وب  

ههااوج  ن خااال  مااو  لبهأوز اا ، لقااد هصاا  سيننااو لسااين لخااعنو  4أحللد عنلله حللاجزين

سعأللر  منكم ، للال لبعأاللر بايس ها  مايا  خاللاو.  ّماو لبفصا  ساين إّن للخاعنو 

سوبظلف للبعأللر إذل كونو م عابين بحاللو  ي ف مان تقاد م لبظالف للبعأاللر إذل 

فار،  قاا : "قاوبال: كون خاللً، لب ّ  لال لا ماو نقلاه  ساا ثياون مصاههوً عان لسان عصا

، هاـ فملا ملنكم ملن أحلد عنله حلاجزينللبصهين  ّن ذبك جوة  هينو سادبي  قاباه ت اوب  

سين "مو" للخعنو، للبفص  سين  –للا منكم  –"مو" ثأوز  ، لقد هص  سع عا  لبحال 

"إّن" للخعنو سوبظلف للبعأللر إذل كونو م عابين بحاللو  ي ف من تقد ـم لبظـاـلف 

ذل كااون خاااللً، هااإذل جاوز هاا  "مااو" مااو  ضا ف هاا  سااوب "إن" هااوألثلى  ن للبعأاللر إ

 .5 أاز هينو مو  قاى ه  سوب "إن"

 ّمو لبنهوة لبقوةلان سأالز تقد م خال  مو  لبهأوز  ، هقد لختلف لبنقا  عاننم. هقاد  

نق  لبلي   ن لسن عصفار لتا ه لب ادي  أي لن تقد م خاللو إذل كاون للهاوً  ل جاورلً 
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. 1رلً لقد صّهن لال لبل ي لسن عصفار نفله  قا : "للبصهين  ّن ذبك  أاز"لمألل

للساان موبااك  االى  ّن خااياا ه  أياا  لبتقااد م لكااابك  سااا علاا  لبفورخاا  لتا نعااو هاا  بااك، 

 قااا : "لقااد ت عاا  متاخااطوً خاللااو... ل نلااد خااياا ه علاا  نصااب لبحااال متاخااطوً قااا  

 لبفلزدق:

تننُ   لُ م سنلنـإذ لُْم قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلن  ـــمْ هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

 للختلند  سا عل  ه  لبتاكلة عل  نصب خال مو مقدموً عل  لخعنو سقا  لبلوعل:

  ّمــو لهللاِ عوبــِم كـّ ِ غنْيــبل   لرّبِ لبهأــِل للبايــت لب تيمِ 

 ِلقتن ثــللً با  نّــك  وثليــُن خُ   لمو سوبُهــّلِ  نت ل  لبحليـــمِ 

 .2سنوء عل   ّن لباوء   تدخ  عل  لبحال إ  للا ملتهم بلنصب"

لمو قوبه لسن موبك عن خياا ه لهنعاه بكوماه علا   نّاه  أيا  لبنصاب، هقاد خاام  

 لبّلد عليه ه   ل  لبعلأب .

 مو مو نلاه إب   س  عل  لبفورخ  من جاالز لبنصاب م تعادلً ها  ذكالل علا  ماو  

لبحال ه  قا  لبلوعل، هنا  حوبف مو جوء عنه، ه  لإل ضو ، هقد  خاا رللل من نصب 

 سااا علاا  ساال ي عوماا  لبنهااا ين،  قااا : "إن قاادّمت لبحااال هقلاات: مااو منطلاام ز اادو، لمااو 

، باام  كاان إ  لبلهاا ؛ ألنّااه إذل تقااد  خااال مااو علاا  لخااعنو سطاا  ععلنااو  ملاا ءو ماان  عتاابن

 .3بض فنو"

سا  علا  مّعاو ت اددب هياه آرلرل ها  لبعلاأب  ل ظنل  ّن مو ذكالل لسان موباك عان   

 لبالثدة.

 ّمو  سا ثيون هقد ذكل  ّن لبفللء  أي  لبنصب لثكول عن لبألما   قاا : " جاوز  

لبفااللء  ْن تقااا : مااو قوةعااوً ز اادو، لثكاا  لبألماا   ّن ذبااك بغياا ، لثكاا : "مااو ملاايئوً ماان 

 .4لعتب ل هظف ذبك خياا ه إ  ه  قا  لبفلزدق...  لبايت "

لسوبلجاب إب  ر ي لبفللء، معو كتب هو نأدل  أخا سنال لبل ي لبعنلاب إبيه س   

نللل  أخا سل ي لبنهوة لبلوسقين عليه كلياا ه لمن تا اه،  قاا : "ل   أااز عااد هللا ماو 

 .5قوةم ل  قوعد هوهتلقنو لنو"

 لقد لثتج لد ء لبنهوة بعو ذلاال إب  سوبقيوب للبلعوب: 
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ت دخا  لبااوء علا  خاللاو لبعقاد ،  قاا  لبفاللء: "لباا ثعلاهعن لبقيوب جالز  -1

ّلم هينااو مااو تاّلعاات هاا      بكااون لجنااوً،  لباااوء علاا   مااو  إذل لبينااو لبف اا  تتااان

:   نلدتن  لمل ة من غن ن

  ّمـو لهللاِ  نّك با كْنــت ُثـــللً   لمو سوبهــّلِ  نــت ل  لب تيـمِ 

 .1هأدخلت لباوء هيعو  ل   مو "

 شااور لب جااوج  إباا   ّن لباااوء تاادخ  علاا  خااال  مااو  لبكنّااه باام  ااند علاا  لقااد  

 .2تقد عه،  قا : "لتدخ  لباوء عل  خال "مو" كعو تدخ  عل  خال بيس"

ل قااا   سااا ثيااون: "سنااوء علاا   ّن لباااوء   تاادخ  علاا  لبحااال إ  للااا ملااتهم  

 .3بلنصب"

لا  نصاب خاال  ماو  هعن لبلعوب مو لثتأال ساه مّعاو رللل  ساا علا  لبفورخا  ع -2

 مقدموً عل  لخعنو سقا  لبلوعل:

 ُخِلقتن ُثـللنّــك  و ثليــن  با   ليـمِ حــتن ل  لب نْ  لمو سوبهــلِّ 

 قا  لسن موبك: "لختلند  سا عل  ها  لبتااكلة علا  نصاب خاال ماو مقادموً علا   

 . لسقا  لبفلزدق:4لخعنو سقا  لبلوعل  لذكل لبايت لبلوسم 

تننُ   ـلُ قُل ــشو لإْذ مو ِمثْلنم سنلن إذ لُْم   ـــمُ هأْصانُهال قد  عنــودن هللاُ نِْ عن

لقا  لآلخل: " نأللن إذ مو مثلنو نأللن". لمو ثكا  عان لبألما  ها  لبعثاو :  

"  .5"مو مليئوً من  عتبن

 

دّل عل  لبنها لبتوب :   لمو قوبال من دبي  لبقيوب للبلعوب  عكن رن

لباوء ه  خاال  ماو  هناا مالدلد ألنّاه قاد لرد لجااد لبااوء ما   ّمو لبقيوب ساجاد  

خال  مو  عند لبتعيعيين،  قا  لسان موباك: "...  ن إشا ور سنا  تعايم تتضاعن لبااوء كثياللً 

س د مو".. هضوً عن ذبك هإّن لباوء قد دخلت عل  لبحال بكانه منفيوً،   بكاناه منصااسوً، 

لا  لبحاال س اد  ماو  بكاناه منفياوً،   كاناه خااللً  قا  لسن موباك"  ّن لبااوء إنعاو دخلات ع
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منصاسوً، لبابك دخلت عل  خال بم  كن، للمتن  دخابناو علا  خاال كنات. لإذل ثاات  ن 

كااان لبعلاااف باادخابنو لبنفاا ، هااو هاالق سااين منفاا  منصاااب لبعهاا ، لمنفاا  ملهاااب 

 .1لبعه "

سطون لب ع ، لس د  ل خيللً هإّن لباوء لبالق   م  تلكيب  مو  قد ثات دخابنو م  

ل ،  قا  لسن موبك: " ن لباوء لبعاكارة قد ثات دخابناو س اد سطاون لب عا ، لس اد لا ، 

 .3: "  ن لنْ   خا عنْيشل با ال سدلةِم": "ساللل ل  سض يفل قالل"، لقابه2كقابه

دًّل علاا  ماان ذلااب إباا   ن لباااوء محتصاا  هقااط   لب ااّ  هاا  مااو ذكاالل لساان موبااك رن

كعاو  بهأوز   دلن لبتعيعي ، للا ماو قوباه  ساا علا  لبفورخا  للب محلاليستللكيب مو ل

 ذكل ذبك لبلي .

 ّمو دبي  لبلعوب لباي  لردل لال لبفل م من لبنهوة هيكف  مو قي  عن تاجيه سيات  

دّ خام ذكلل.  لبفلزدق، لمو صوثاه من رن

لبلاوسم، سق   ن نليل لنو إب  مو ذلب إبيه لبعهدثان بن لف ر  نم ه  لبحاوف  

هقد ر ى لبدكتار لبلل ف لبهلين   نّه " أاز تقد م خال  مو  لنصاه مقدموً لبكن ذباك 

علاا  لبناادلر، خااالء كااون لخااعوً  ل للهااوً  ل جااورلً لمأااللرلً، ل  ثوجاا  إباا  تحطئاا  

لبفاالزدق، لتلااني  قابااه ملااتندلً هاا  ذبااك إباا  س ااض لبنهااوة كااأس  ثيااون للألشااعان  

بهلاين   ّن علا  لبنهاوة إعاودةن لبنظال ها  ماو ليا ال مان للبلياط ، ل الى لبادكتار ل

شللط إلععو   مو  لبهأوز   لسحوص  ه  مو  ت لم ستقد م لبحال، ألن ذبك مهك  عان 

لب لب،  قا : "لبحوص   نّه  أاز نصب خال  مو  لبهأوز ا  مقادموً علا  لبنادلر، إن 

ل  دلع  بتحط ِء لبفلزدق كون لخعوً ل كثل من ذبك إن كون للهوً  ل جورلً لمأللرلً، 

للبتلني  سه، علعوً سأّن خياا ه بم  صل  ستحطئ  لبفلزدق لمو قوباه خاياا ه  عكان ثعلاه 

علاا  ناادلر لبنصااب لقااد  جااوز لبنصااب س ااض لبنهااوة كااأس  ثيااون للألشااعان  للب يناا  

للبلياط  لغيللم لعليه هإنّه  أب عل  لبنهوة إعودة لبنظال ها  ماو لشاتلطال إلععاو  

أوز اا  لسحوصا  هاا  ماو  ت لاام ستقاد م لبحااال ل ن  لاتثنال ماان لاال لبقوعاادة إسوثاا  ماو لبه

لبتقاد م لباا علا  لبنادلر، ألّن لإلععااو  ما  لبتقاد م قاد خاع  عاان لب الب هيعاو ثكاول لساان 
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لبحلوب ثيي قو : لبنال رلي عن س ض لب لب نصب لبحال مقدموً، ههكال:  مو مليئوً 

 . 1من  عتب 

 ااد عنااْلِض لبحااوف  ن بكاا  هل اام لجناا  نظاال تهكعااه، للباااي  ااادل بلاوثااي س 

هعا   هوبفل م لألل   خياا ه لمن تا ه  تهكعنم قوعدة لألصا  للبفالب، هاو  أااز  ن 

بعلاعاب لبفلب مو  نفلد سه لألص ، للا مو لنطام عل   مو  لبهأوز  ، هضوً عن قل  ل

 لباي  أ لنم  هكعان عل  لبتللكيب س د  لبأالز.

م لآلخل لبقوة  سأالز لبتللكيب  لسن عصفار للسن موبك لمن تاا نم  ل ّمو لبفل  

هقااد لخااتندلل إباا  لبقيااوب للبلااعوب، هاجاادلل لااا ن لبعصاادر ن ماان مصااودر لألصااا  

 لبنها     ضدلن مو  الاان إبيه.

 ل عكن  ن  حلج لباوثي سوبتصار لبتوب : 

عنوصال لبتلكياب با ثللنو سيت لبفلزدق لهم لجنا  نظال تلكيايا  د بيا  تالسط  

م  س ضنو، ملتفيد ن مّعو جوء عند لبدكتار خلي  ععو لل ه  نظلته ألخلاب لبنفا  ها  

 بحلجنو سوآلت : لألص  ه  لبتلكيب: سلل مثلنم.  2لبلغ  لب لسي 

لكعو لا م لا     أاز ل ستدلء سوبنكلة هدخ  لبتلكيب عنصل لبنف   مو  لل   

لالو ياب: ماو سز ا  هّلااغت ل ستادلء ساوبنكلة هيصاان لبتلكلبت  عاّل سنو لبنهوة  نّنو لبهأو

 مثلنم.

عنصل ز ودة  مو   فيد لبنف  ل ثلل د ب  ه  لبتلكيب، سلل ماتد ،  ل ماو  لاعيه  

لبنهوة لخم  مو  لبهأوز  ، ثم كلع  مثلننم خال جاوءب سهلكا  لبنصاب لقتضاوًء بعاو جاوء 

. ثام بغالض ها  نفاس لبعاتكلم للاا ه  بلاون لب الب لهقاوً ب اودة بنأيا  عناد لبهأاوز ين

لبعد  كعو ثدّدل م ظم مان تناول  لبلاولد  لبفالزدق  قادّ  لبحاال علا  عاودة لب الب ها  

، 3تقد م مو ت ن  سه،  قا  خياا ه: "إنّعو  قادمان لبااي سيوناه  لاّم بنام للام سايوناه  عنا "

 .4ل قا   سا ثيون: "ألّن لب لب عودتنو تقد م لأللم عندلو للبع تن  سه"

هأصان لبتلكيب  هع  م نيين ععيقين لألل : لبنف  للا عنصل ز ودة  عتد  ثلل  

عل  لبتلكيب كلِّه للبثون  تقد م لبحال بغو   د بي  ه  مكنان لبلوعل، لعليه، هيعكن  ن 
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تهل  لألسيوب لمو جوء عند لب لب ه  ياء لال لبنظالة، لبتا  تناتم س نوصال لبتلتياب، 

 ك  لإلعللسي  لهقوً بعو نطم سه لب لس  صوثب لبلليق .هضوً عن ل لتعو  سوبهل
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 المسألة األربعون

 الت وما بعدها -2معاملة إْن معاملة ليس  -1الخالف في مسألتين: 

 

 :1 قا  لبلي : "ل جوز لبعالد إععو  "إْن" لبنوهي  عع  "بيس" ملتلندلً سقابه 

أونينِ  لنـــ   ْي نــِف لبعن ـــدل إْن لُــان ُمْلت  إ  عن لن   ثن  ْابيــوً عن

 لبيس سعلنار.

لجعياا  لبنهااوة جااّازلل إععااو  " " ععاا  باايس علاا  لبلااالذ، لهيااه لبنظاال لباااي  

   ومل  ععاتكلر ذكلل ه   نّه بم  لع  خاللو ملهاعوً. قو  لألندبل :  ناغ  ه  " " لب

 ماان "بايس" مللعااوة لبلااللط لبع تااالة إلععااو   مااو  سا  لاا  هينااو  لباا ، هإنّنااو  ياا ف

 "مو".

قو : بكن لبنهوة    اكللن ه  كتانم إ  شلطوً للثدلً، للا كان م عابنو نكلة،  

 لخعوً كون  ل خاللً، قو : لمن ر ى إععو  "إْن" عع  "بيس"   تال،   ضوً لال لبلللط.

، هتحاتد سلفاظ لبهاين مضاوهوً إبا  لبنكالة، نهاا:   لقد تلهم " " لبتوء، نها  بن

لقد تدخ  عل  بفظ  " للن" لبفظ  لننَّو"   ضوً، قو  لبفللء: تكان   ل ب ثينن منوص ،

 :2م  لأللقوب كلِّنو، ل نلد

خِ  ْلتــُ  ُمْاتغيِـه لن ْنـد ل   يمُ للبانْغــ ه من  ننــِد ن لباغـوةُ ل بن خوعـ ُ من

...... 

هااإذل لبينااو "ثااين"، هنصاااه  كثاال ماان ره ااه، ل كااان لخااعنو مهااالهوً، ل"ثااين"  

  ي:  ب لبهيُن ثينن منوص.خاللو، 

لإذل ره ات "ثااين" علاا  قِلِّتاه، هنااا لخاام " " للبحاال مهااالف،  ي:  ب ثاايُن  

ألخفاش لمنوصل ثوصوً، ل  تلت ع  إ  مهاله ً  ثد لبأ   ن. لال قا  خياا ه، لعناد 

  ن " ب" غيل عومل  للبعنصاب س دلو ستقاد ل ه ا ، هع نا "  ب ثاين مناوص"،  ي:

 منوص، للبعلهاب ماتد  مهالف لبحال، لهياه يا ف، ألّن لجااب ثااف    رى ثينن 

 .197-195: 2لبف   لبنوصب،  ل خال لبعاتد ، به مالي  مت ين ". 
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 تضعن لبند خوهين سين لبنهوة، لبحوف لألل : ثا  إععو   إْن  عع ن بايس،  

 للبحوف لبثون  ثا  " ب" لإعللب مو س دلو. لإبيك تفصي  ذبك:

 لألل : لبحوف

لختلف لبنهوة ه  عع   إْن  عع  بيس، هقاد نُلاب إبا  خاياا ه ر  اون ها  ععلناو  

لألل   نّه  لع  ععلنو مث   مو  للبثون  هُنم من كومه إععوبنو. لب لّنو نلج  إب  مو جوء 

إن عناادل بناالى ماقفااه ماان ذبااك،  قااا : "لتكااان هاا  م ناا   مااو . قااو  هللا عااّ  لجااّ : 

 ،  ي: مو لبكوهللن إ  ه  غللر.1رورالكافرون إال في غ

هته  مااو  إباا  ل ستاادلء هاا  قابااك: إنّعااو،   االن لتصاالف لبكااو ن إباا  ل ستاادلء، كعااو صن

 لذبك قابك: مو إْن ز د ذللب. لقو  هللة سن مليك:

دنلبنــ ُ آخِلْ ننـــو" ننو نوننــو لن من
 لمو إْن ِطاهنــو ُجْاــنو لبكـــنْ   2

فاال لبنهااوب للساان لبلااألي عااد  إععوبنااو، ل قااا  لساان لقااد نقاا  عنااه  سااا ج  

لبلألي: "هإن كونت نوهي  هلياا ه    لى هينو إ  ره  لبحال،  قا :إن ز اد قاوةمو، كعاو 

تقااا  هاا  لبلغاا  لبتّعيعياا : مااو ز ااد قااوةم، لإنّعااو ثكاام خااياا ه سااوبله  س اادلو؛ ألنّنااو ثاالف 

، كعاو بام   عا   هدث م ن  ه  ل خام للبف ا ، كاأبف ل خاتفنو ، هاجاب  باابك   ّ   عا ن

 بف ل ختفنو ، لكعو بم ت ع   ماو  لبنوهيا  ها  لبلغا  لبتّعيعيا ، للاا لهاوق بلقياوب، لبّعاو 

 .3خوبف س ض لب لب لبقيوب هأععلال  مو  بم  كن بنو  ن نت دى لبقيوب ه  غيل "مو"

ثيون: "هنق   هقد نقو  ّن خياا ه  جوز إععوبنو،  قا   سا 4 ّمو لبلنيل  للسن موبك 

ه  ساا سكال سان طاولل مان كاو  خاياا ه 5لبلنيل   ن خياا ه  جوز إععوبنو" ، للا مو هنِنعن

سإجوزة لإلععو ،  قا   سا ثيون: "لقو  خياا ه: "لتكاان إن كاـ  ماو  ها  م نا  بايس". 

قاو  لألخااتوذ  ساا سكاال سان طااولل: "للااال ناد علاا   ّن "إْن" كاـ "مااو" ت عا  ععاا  باايس 

 كقابه:

 إْن لُــان ملتابيــوً عل   ْثـــدل   لـــ   ْيـ ِف لبعأونيـنِ إ ّ ع

لمو نُلب إب  خياا ه  حاوبف ماو جاوء ها  لباند لبلاوسم عناه، لماو   ّادل هياه  ساا  

ج فل لبنهوب، للسن لبلألي، ل عكن لبلد علا  مان زعام إععوبناو عنادل سعاو جاوء عناد 
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لال لبعقو  ها  نفا  ماو قاوبال عناه  س  ثيون، هقد نق  نصوً عن  س  عل  لبللاسين  نوخب 

 قا   سا ثيون: "لقو  لألختوذ  سا عل : لال لبكو  بيس سند عل  ذبك؛ ألنّه  هتع   ن 

 ل ااد  ّن "إْن" تكااان كااـ "مااو" هاا  لبنفاا ، هيكااان قااد عاّاال سقابااه "هاا  م ناا  باايس" عاان 

 .1لبنف ، للال  لب   ن  هع  عليه كومه ألّن لب ع  ه  "إن" شوذ"

 ن نتقاى ه  تأ يد مو ذلب إبيه لألختوذ  سا عل  سعاو جاوء عناد  سا  ثياون ل عكن  

ه  نفيه لال ل ثتعو  عن خياا ه قوصدلً سابك لبا د ه  تهعي  ند خياا ه ماو    قالاه، 

 قاا : "ل  تدخاا لبقالعااد لبكليا  ماان مثا  قاباه "لتعن نااو  ن تكاان ماان ثاللف باايس" 

عتاودر إبيه لبالن  ن قاباه :تعن ناو  ن تكاان مان هيقض  عل   ّن إن ت ع  عع  مو؛ إذ لب

ثللف بيس"  ي: تعن نو من  ن تله  ل خم لتنصب لبحال كهللف بيس،  ي  خاالب 

بيس لبت  ل  كون ل خالتنو، هن نن  سهاللف بايس "كاون" ل خالتناو، لإطاوق لبهاللف 

  ثقيقا   عل  لأله و  لعل  لألخعوء إطوق خوةغ عند لبنها ين، لذبك سع نا  لبكلعاوب

لبهاالف لباااي لااا قلاايم ل خاام للبف اا ، لماا  ل ثتعااو  هلاايس هاا  كااو  خااياا ه إشاا ور 

 "2سأن"إْن" ت ع .

لقد قل ن لسن موبك للسن للو  من إععو   إْن  عع   بيس ،  قا  لسن موباك: "إ   

، ل قاا  لسان للاو : " قا  إععاو   إن  3 ّن ل خت عو  لقتضا  تقليا  لإلبهاوق ها   إن "

لقد رهض  سا ثيون مو ذلب إبياه لسان موباك للصافه تقليلاه سوباوطا   4ي  عع  بيس"لبنوه

 .5إ   نه بم   ط ثأأوً عل  لبلدّ  قا : "لدعاى لسن موبك لب كس سوطله"

ل ّمو لبقوةلان س علنو هفل م من لبنهوة كعو ذكل ذبك لبعاالد لج ا  قاابنم لبفنْصا   

نصب لبحال عل  لبتلاايه سلايس، كعاو ه ا   ،  قا : "لغيلل  أي 6لب له  قصد لبكاهيين

 .7ذبك ه   مو . للال لا لبقا  لبفص ، ألنّه   هص  سيننو لسين  مو  ه  لبع ن "

لمعن  خا سال  نم لسان لبّلاللج ل ساا علا  لبفورخا  ل ساا لبفاتن لسان جنا ، هاوسن  

 إْن   لبكنه بم  لسطناو ستلكياب م اين،  قاا : "لم نا  8لبّلللج صّل   نّنو سع ن   مو 
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إن  الللين م ن   مو "، ل قا   سا لبفتن لسان جنا : "لمان ذباك قاللءة خا يد سان جايال: 

 ، ننْصبو " مثوبنكم"، نصب.1تدعون من دون للا عباداً أمثالكم

 ن تكاان إن لاال سعن با  ماو، هكأنّاه قاو : ماو  –لهللا  علام  –قو   سا لبفتن:  ناغ   

 .2وبكم. هأعع  إْن عع   مو لبا ن تدعان من دلن هللا عاودلً  مث

لقااد نلااب لساان لبلااألي إباا  لبكلااوة  للبعااالد إععااو  إْن،  قااا : "للااا قااا   

لقااد صااهن  سااا ثيااون ر  ناام هاا  إععوبنااو،  قااا :  3لبكلااوة ، ل ساا  لب اااوب لبعااالد"

 .4"للبصهين لإلععو "

 لقد لختند لال لبفل م من لبنهاوة ها  إععوبناو لبقياوب للبلاعوب؛ هوبقياوب لقتضا  

ثعلنو عل   مو  لبيس ه  لبنف ، هنعو بنف  لبهو ، لكابك دخابناو علا  جعلا  ل ستادلء. 

 قا  لسن لبلألي: "للثتج سأنّه   هلق سين "إْن" ل "مو" ها  لبع نا ؛ إذ لعاو بنفا  ماو 

 .5ه  لبهو ، لتق  س دلعو جعل  ل ستدلء"

لها  دخابناو علا   ل قا   سا ثيون: " مو لبقيوب هإنّنو شوركت   ماو  ها  لبنفا   

 .6لبع له  للبنكلة، له  نف  لبهو "

 ّمو دبي  لبلعوب هيعكن  ن نلتفيد معو جوء عناد  سا  ثياون، هقاد للاتم سناال لبادبي   

لجع  به س ض لبلاللد لبنثل   للبل ل   من كو  لب لب،  قاا : "ل ّماو لبلاعوب هقاا  

 ، ل "إن  ثادو خياللً مان  ثاد لب لب ه  نثللو لخ   كومنو: "إْن ذبك نوه نك ل  يورَّ 

إ  سوب وهي "، سنصب نوه نك ليورَّ ، لخيللً، ثك  ذبك لبكلوة  عن  ل  لب وبي ، ل نّاه 

خع نم  قابان ذبك، لخع   عللسيوً  قا : "إْن قوةعوً" هأنكللو عليه، للّن لبكلاوة   نّناو 

و قوةعاوً، هتال  لبنعا ، "إّن" لبعلددة لق ت عل  قوةم، قو : هوختثاته، هإذل لا  ل اد إن  نا

 .7لكنّا هو للا ربيثم  دخ  لبنان ه  لبنان، كعو قو  جّ  لعّ  

ّلجه  سا 8إن  اللين تدعون من دون للا عباداً أمثالكملقل  خ يد سن جايل   . لخن

لبفتن عل   نّنو "إن" لبنوهي . لقو : "م نول: مو لبا ن تادعان مان دلن هللا عااودلً  مثاوبكم، 
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هاا  لإلنلااوني ، لإنّعااو لاا  ثأااورة لنهالااو معااو   ثيااوة بااه ل  عقاا ، هضااو عاان   ناا  

 عاودتنم  شده من يوبكم با عادتم  مثوبكم"...

 لقو  لبلوعل ه  إععو  "إن": 

 إْن لُــان ملتابيــوً عل   ْثـــدل   إ ّ علـــ   ْي ـِف لبعأونيـنِ 

 :1لقو  آخل 

لنيـه،  ينوتِ   2هنيُْحان ن"لبكْن ســأْن  ُْاغن  عن وِء ثن ْيتـوً سوْنِقضن  ـــهإن لبعـلُء من

ثم عقّب  سا ثيون عل  دبي  لبلعوب قوةوً: "لسنال لبلعوب  تاين سطاون قاا  مان  

 .3ذلب إب   نّه بم  أب منه إ  قابه "إن لا ملتابيوً عل   ثد"

 لقد ردّ لبنهوة عل  قا  من ذلب إب  إععو  إْن: 

دّل لسان لبهوجاب لزعام  نّاه   مو ذلب إبيه لبع -1 الد من لبقيوب ثعوً عل   ماو  رن

 لااتقيم، ألّن لبلغاا    تثااات قيوخااوً خااالء كااون لب عاا  بااـ  مااو   ل بااـ "إن"  قااا : 

"ل جااوزل لبعااالد ثعااوً بنااو علاا   ختنااو مااو للااا مأاالد قيااوب، للبلغاا    تثااات 

 ً عاوبنم  إْن ، ل  ضاوً هاإّن هإنّه    ل   من لب لم سإععوبنم  مو  لب لام سإع…. قيوخو

إععو   مو  عل  خوف لبقيوب عناد لباا ن   علانناو، لماو خالج عان لبقياوب   

 .4 قوب عليه"

قلّ  لبنهوة من إععوبنو سدلع   ّن لألص  ه  لب ع  باـ " " دلن  إْن   قاا  لسان  -2

موبااك: "إ   ّن ل خاات عو  لقتضاا  تقلياا  لإلبهااوق هاا  "إن" لكثلتااه هاا  " " 

هضوً عن  ّن  إْن  غيل محتصا  ثتا  ت عا ،  قاا  لبعاوبق : "لعاد   5مألدة"

 .6ععلنو لا لبكثيل للألص ، ب د  ل ختصوص كعو ذكل"

عدّ لبنهوة لألسيوب لبت  لختلند سنو لبعأازلن من قايا  لبلاالذ سهياي    قاوب  -3

 عليه،  قا  لبعوبق : "ل نلد قا  لبلوعل:

 لُــان ملتابيــوً عل   ْثـــدل  إنْ   إ ّ علـــ   ْي نـِف لبعأونيـنِ 
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 .1للال لبايت من لبلالذ سهيي    قوب عليه إذ   نظيل به"

 لبحوف لبثون :

 ّمو لبحوف لبثون ، هنا ثا    ب  لل خم س دلو، للباي  نعنو ل خم ها  ثوبا   

ساوً  لبنصب،  مو ه  ثوب  لبله  هتاجينه للينو عل   نّاه لخاعنو  للبحاال مهاالف لجا

  ل  ماتد  مهالف لبحال .

قا  منوقل  لال لبحاوف  أادر سناو  ن نااكل  ّن آرلء لبنهاوة ت اددب ثاا  موليا   

أخاا    ب  لبّعو كون لباوثي غيل م ن  ستتاا  م اون  لبهاللف كعاو ُرخام باه،  الى  ن 

كان آلرلء  عسوبت دد لباي جوء عند  س  ثيون ثابنو، ألنّه كعو  ادل قد تصاّار عاددلً مان ل

ا ه إبا  تفيد ه  لال لبعقو .  قا   سا ثيون: "للختلف لبنها ان ه   ب: هالب خايا  ن

سااـ   نّناو ملكااا  ماان     للبتاوء، لعلاا  لااال باا خااعيت سنااو ثكيتاه كعااو تهكاا  باا خااعيت

 "إنّعو".

لذلب لألخفش للبأعنار إب   نّنو " " ز دب علينو لبتوء كعو ز دب عل  "ثُاّم"  

. لذلب لأل إنّعو للتأنيي، ختوذ  سا لبهلين سن لبطلللة لغيلل إب   نّنو بيلت بهقي : تُّعتن

 ل  زلةدة عل  لبهين، ...

لذلب لألختوذ  سا لبهلين سن  س  لبلسي  إب   ّن لألصا  ها  " ب" بايس، قاو :  

، ثم  ل ظنل ب   ّن لألص  ه  " ب" بيس" هأسد  من لبلين لبتوء، كعو هُ   ذبك ه  ِختن

 ً  ألنّه كون لألص  ه  بيس  ب، ألنّنو ه  ، لكأنّنم كللال  ن  قابال بيت، قلات لبيوء  بفو

 .2هيصيل بفظنو بفظ لبتعن  لبم  ف   لال إ  م  لبهين"

 ّمااو مااو  حااد ل خاام لبعنصاااب س اادلو هقااد  ُْختُِلااف هيااه، هااالب خااياا ه إباا   نّااه  

يس تهد ادلً بلعف اا  ساه منصاب عل  لبعف ا  سه، لب لّه سن  لبقا  سوبعف ابي  تلاينوً لب

كع عااا  لقاا  عليااه ه اا  لبفوعاا ، للااا مااو  فناام ماان كومااه،  قااا : "ل لاا  لبهأااوز 

هيلاَّناننو سليس إذ كون م نولو كع نولو، كعو شاّنال سنو  ب ه  س ض لبعاليا ، لذباك 

م  لبهين خوّص ،   تكان  ب إ ّ م  لبهين، تضعل هينو ملهاعوً لتنصب لبهين، ألنّه 

سااه، لباام تعكَّاان تعكنهنااو لباام تلاات ع  إ  مضااعللً هينااو، ألنّنااو بيلاات كلاايس هاا   مف ااا 

لبعحوطا  للإلخاور عن غوةب، تقا : بلت لبلِت لبيلال، لعااد هللا بايس ذللااوً، هتانا  
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علاا  لبعاتااد  لتضااعل هيااه، ل   كااان لااال هاا   ب،   تقااا : عااادُ هللا  ب منطلقااوً ل  

 .1قامك  تال منطلقين"

قا  لبنهوب: "قو  خياا ه:  ب ُملناّن  سليس، لل خم هيناو مضاعل  ي بيلات ل  

، ل قا   سا ثيون: "ه ل  قا  خياا ه ععلات ععا  بايس للخاعنو  2 ثيوننو ثين منوص"

 .3مهالف تقد لل: ل ب لبهين ثين هالب ل  هللر"

 لقااد تااا  لبأعنااار خااياا ه هاا  مااو ذلااب إبيااه؛  قااا   سااا ثيااون: "هااالب خااياا ه 

 .4للبأعنار إب   نّنو ت ع  عع  بيس"

 ّمو لألخفش هقد نُلب باه ها  لاال لبعلاأب  ثوثا  آرلء، لألل   ن ل خام منصااب  

سف   مهالف، للبثون  عل   ن   ب  مث    لبنوهي  بلأنس، للبثوباي  نّاه عوما    ب  

  قاباه م ومل  إّن،  قا   سا ثيون: " ل لنتصب ه لا  إياعور ه ا ... هاالب لألخفاش ها

، ل قاا  لبلاعين لبهلاا  ها  ذكال ر  اين معاو 5إب   ننو ت ع  نصاوً   لبتا  بلنفا  لب او "

نُلاو إب  لألخفش: " نّنو عومل  عع  إْن   نا   نناو نوهيا  بلأانس هيكاان: "ثاين مناوص" 

لخعنو لخاللو مقدر تقد لل: "ل ب ثين منوص" بنم كقابك   غو ن خفل بك، للخاعنو 

 وهوً.م لب بكاننو مض

 ّن س دلو ه   مقدر نوصب بهاين مناوص س ادلو  ي  ب  رى ثاينن مناوص بنام:  

 .6سع ن  بلت  رى ذبك"

ل دكد لسن للو  مو ذلب إبيه،  قا : " ل منصاب هعف ا  بف   مهالف، للال  

 قا  بألخفش، للبتقد ل عندل ه  لآل      رى ثينن منوص..

خاام لتلهااا  لبحااال، للاااال قااا  آخااال لبثااون :  نّنااو ت عااا  ععاا ن إّن؛ هتنصاااب ل  

 .7بألخفش"

ل ظنل من لال لبنصاص مأتع    نّنو تحوبف مو جوء عند لألخفش ها  ماو  بّاف  

هقد ذكل ه  لبع ون  ر  ه لباي  أخا هيه سعو ذلب إبياه خاياا ه،  قاا : "لشااَّنال " ب" 

 .1سـ "بيس"، ل يعللل هينو لخم لبفوع ، ل  تكان " ب" إ  م  ثين"
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دّلو سإ أوز:لم   و نلب إبيه من  قال   عكن رن

 ظناال  ّن  قااال  لألخفااش هاا  مااو خااام ت تعااد علاا  لبتقااد ل للبتأل اا  للعااو معااو  

 تأناه لبنهاي مو بم تدب ثوجا  إبياه هوبتلكياب مأعا  علياه مان نهاوة لب لسيا   نّاه خاوةغ 

ننج،  قا  مقاا  جوء عل  لال لبصارة كعو نقله خياا ه، لخور م ه لبنهوة عل  نفس لب

لبلعين لبهلا  ه  تض يف مو ذلب إبيه: "للالن لباجنون ذلب إبينعو لألخفاش، للعاو 

 .2ي يفون"

ب ل   شيل لنو إب  قا  ماكار عن لبكلوة  ها   ن لألصا  ها  " ب ثاين"  ن  

لبتااوء متصاال  سااوبهين،  قااا  لبفااللء: "كااون لبكلااوة   ااالب إباا   ن لبتااوء منقط اا  ماان 

عليه سعو جوء عند مك  سن  س  طوبب،  قا :"ل اتدئ: تهين منوص . ل عكن لبّلد 3ثين"

 . 4للا س يد محوبف بحط لبعصهف لبعأع  عليه"

ل ّمااو سااوق  لألقااال  لبتاا  ععااد لبلياا  إباا  ذكللااو عاان   ب  لصاالتنو سكاا   

خاورج  لألزمن ، لمو خلجت إبيه من لإليوه ، هقد رغب لباوثي عن لبتطلق إبيه، ألنّه

 بنصب لبت  تنم ماياعه.عن نطوق ثلك  ل

 سق   ن نليل إب  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن ثا  لبحوهين لبلوسقين: 

 للا إن لبنوهي  لععلنو: الخالف األو 

هوبدكتار مندي لبعح لم  رسط  إْن  لبنوهي  سأخلاب لبقصل لقادتلد ها  غيالل، 

 إْن  لال قا   إ    ل  لبم  ط  لبهد ي  كثل من لال،  قا : "ل ادل  ن  كثل مو تلت ع 

 .5مو ه  م نولو، ... لقد تلت ع  ه  غيل لبقصل"

 مو لبادكتار إساللليم لبلاومللة  هلام  ا اد كثياللً عان لبادكتار لبعح لما  إ   نّاه  

ااّل  ماان خااو  تطااار ل خاات عو  لبلغاااي  ننااو قااد لأاالب هاا  لب لسياا  لبع وصاالة،  صن

 .6لألب ه  علسيتنو لبع وصلة" قا :"ل سد  ن تقا  إّن "إْن" لبنوهي  قد 

ل ظنل  ّن لبادكتار خليا  ععاو لل قاد للاتم كثياللً ساإْن لبنوهيا  لت وما  م ناو لهام  

منظار ن لألل : تاجيه بألدلة، للبثون  دلرلو ه  لبتلكياب للبع نا . هاوألل :  لتضا  

دخ  علا  هيه مو ذلب إبيه لبفللء للبفورخ  ه   نّنو بلنف  لبعطلم، للبثون : هيلى  نّنو ت
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لبتللكيب ذلب لبأعل  ل خعي ، هت ع  هيناو ععا  بايس، لماو لجااد لبحاال مالة منصااسوً 

لتاورة ملهاعاوً، إ  ياعن ماو لرد عاان لب الب ها  بنأوتناو إ   نّنااو بام تالاغ مان لبكثاالة 

للإلطللد ها  بلاون لب الب إّماو إذل لقتالن تلكياناو ساإ ّ، ه  اودة ها  تاكياد لبنفا ، ثعاوً 

اااوء بلتاكيااد هاا  خااال باايس، لب لّااه هاا  لااال لباال ي  نااتم سوبتاجيااه لبااد ب  علاا  ز ااودة لب

بلتلكيب، ل ثل ذبك ها  لبع نا ، للاا ماو نأادل  حاوبف هياه خاوسقيه لبادكتار لبعح لما  

للبلومللة ،  قا  : "لب ّ   قلب لبنهوة إب  لبقا  لبفص  ها  لاال لألدلة ماو ذلاب إبياه 

لبنف . هن  لثدة بغا   قوةع  بع ن  د ب  م اين،  لبفللء للبفورخ  من س دل  نّنو بعطلم

هإذل مو دخلت عل  جعل  م ينا  قومات ستها ا  م نولاو مان لإلثااوب إبا  م نا  لبنفا ،  ل 

 بتاكيد م ن  لبنف .

 ّمو عع  إْن هإنّنو تدخ  عل  لبأعل  ل خعي  هت ع  هينو عع  بايس لتفياد م نولاو  

 ..ه  ر ي لبعالد للبكلوة  لمن تا نعو. .

للباي نللل ه  لال لألدلة  ننو بعطلم لبنف  كعو قو  لبفللء للبفورخ  تدخ  عل   

لبأعل  لبعثات  هتها  م نولاو إبا  لبنفا ، لقاد  الد قاا  لبحاال م ناو  إ ّ  هتكاان بتاكياد 

لبنف  ز ودة ععو با بم تلد م نو  إ ّ ، للا  ها  لاال تعوثا  لبااوء ما  لبحاال عناد دخاا  

لبأعلاا  ل خااعي ،  ّمااو إن جااوء لبعاتااد  ملهاعااوً للبحااال منصاااسوً تااورة باايس  ل مااو، علاا  

لملهاعوً  خلى، هإنّه  لج  إب  بنأوب لبقاوة  لبتا  تالد عنناو لاال لبلااللد، لشااللد 

 .1إععوبنو قلي ..."

 : للا   ب لل خم لبعنصاب س دلو الخالف الثاني

مندي لبعح لم  ت الض بعاو هقد للتم سه س ض لباوثثين لبع وصل ن، هوبدكتار  

جاوء ساه لبنهاوة لألللةا ، ه اادد  قاالبنم ها    ب  مان ثيااي سنيتناو لل خام لبالقا  س اادلو 

هنوقش مو جوء عننم من نصب لبهين عل  لبحال بـ " ب"  ل جلل سوإلياوه ، لر ى  ن 

ياب ذبك    لتقيم ل   عت بطاي   لبلغ  سصل ، إ   نه بم   ط ر  وً للياهوً ثاا  لبتللك

م نو س  لرتض  مو ذلب إبيه سلجلتللخل، من  نّنو ثلف نف  لباجاد قد عوً هتفلف من 

 .2د بته شيئوً هليئوً ثت  صور كأدللب لبنف  لألخلى ه  لب لسي  مث ، مو، بيس، ل "

 مو لبدكتار خلي  ععو لل هيظنل  نّه قاد خاور علا  لباننج لبلاوسم ها  م وبأتاه باـ  

لثادة بغا ا  للثادة، ملتاطا  ستلكياب زمنا  منفا  ثااف  ثاد  "إن" لبنوهي  هوب عنادل

طلهي   لب لَّه  لتق  ه  ذبك م  مو  جع  عليه لبنهوة  ل   هتوج لبع ن  عندل بتقاد للب 

                                                             
 .78و لبنف  لل ختفنو :  خلاس  1
 .263-260ه  لبنها لب لس ، نقد لتاجيه:   2
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مت ددة كعو ذلب إب  ذباك س اض لبنهاوة، هوبتلكياب  صاان عنادل لهام لبصاارة لبد بيا  

 لبتوبي : 

  ب ثين منوص 

  ب خوع  مند  

  ب  للن

   ج ء مهالف  بم  ظنلل لب لس .  øمكان  من عنصل نف    ب  = ماتد  + 

 ج ء مهالف + خال . ø  – ل = عنصل نف    ب  

 قااا : "لمعااو  ااادل لليااهوً  ن   ب  لثاادة بغا اا  للثاادة لبيلاات ملكااا ، كعااو  

ماو  ذكل لبنهوة من ج   ن، لإن كاون لألمال كاابك هاإن لاال لألصا  قاد نلا  لبام   اد باه

بلاااللد لط لبكلعاا  ساه. هأخااا لبعاتكلم لب لساا   لات ع  لااال لبلفظا  بنفاا  لبا من، لإّن  الس

ون، لخااعو زماا – ل م عابينااو  –لباالردة ماان لبقاالآن لماان لبلاا ل تلايل إباا   ّن م عابنااو 

  ثدلعو مهالف.

لنهن نلى مو  للل لبنهوة ه  لبنقط  لبلوسق ، لبكنو نهل  لبأعل  علا   نّناو قوةعا   

فكال   –كعاو  لياهنو خاوسقوً  –سوبهاف قا  دخاا    ب  عليناو. هاوبعتكلم عل  لبتها   

لايد سأسالب نها  ، ثم  ألد تلك لألساالب سععاثوب صالهي ، هاإن بام تكان ساه ثوجا  بتأ

 يوً. لماوسوب نهاي،  ل إن كون عد  تأليدل  كثل سوغ  لسيونو هإنّاه    طياه مانا  صاله

 مث  لال لبتللكيب:

  ب ثين منوص 

 خوع  مند   ب 

  ب  للن 

هن  مكان  من عنصل نف    ب  = ماتد  +  ج ء مهالف      ظنل بغلض  

 ه  نفس لبعتكلم له  إلنورل إخو  سوبع ن  .

  ل عنصل نف    ب  =  ج ء مهالف خال  

... 
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هوبع ن  سيّن للين، لبا ععد لبعهل  لبلغاي إب  تقد ل كلعا  بعاو زلد لبعانا  إ   

 ناا  إ  س اادلً عاان خاالع  لباصااا  إبيااه، لبت ااددب لبكلعااوب لبعقاادرة ست اادد ثقااوً، للبع

 .1لبعهللين لبلغا ين"

 ّمااو لباادكتارة خاانوء لبايااوت ، هقااد ر ب  ن ل خاام لبعنصاااب س ااد   ب   عكاان  ن  

 اجه عل  لبعف ابي  لبظلهي ، ذلكلة  ّن نظلة لبنهوة كونت ج ةي  بتللكياب   ب  هنا  

نظاللل بناو ها  ياااء نظام كلا  بلأعلا ، تقاا : "ل ناغا   ن   االب تالى  ّن لبنهاوة بام  

لبعنصاب س د   ب : مف ا  هيه منف  س د  ب، لكون بلنهوة تحل أاوب غل اا    ب  

 خوخنو لبنظل لبأ ة  إب  لبأعل ، هنم بم  درخال لبأ ء ه  ياء لبنظم لبكل  بلأعلا ، 

عاان لبأعلاا  سأكعلنااو بااابك باام  لألجاا لء منفصاال  –لإنعااو درخااال هاا  كثياال ماان لبهااو ب 

ْنااد  ، لبكااننم لقتط ااال  ل ب   تااأملال لبأعلاا  كلنااو هاا  قابااه  نااد  لباغااوة ل ب خااوع  من

 .2خوع  مند   ل رلدلل بنو تحل أوب هلم  اهقال ه  لبتحل ج"

 لمو قوبته لبدكتارة خنوء لبايوت   عكن منوقلته لهم لآلت : 

ء هاا  رهاا  ل خاام س ااد  ب، لهقااوً لبقااا  سوبنصااب علاا  لبظلهياا   حااوبف مااو جااو -1

 بل ودلب لبلنأي  عند س ض لب لب، هكيف  اجه ل خام ملهاعاوً لهام ماو تاالب

 إبيه:.

لااب نالهم لبادكتارة لباياوت   ن  ثاينن  معاو لاا  قالب إبا  لبظلهيا ، بكناه، لس -2

لياه لجاد   ب  لبت   درجنو لبنهوة، تهت لبنف   بيس، مو   حوبف ماو  جعا  ع

  ب .تاجيه ل خم س دلو، ألن  لبهين  ملتاط سـ   ب  تلكياوً لدلبنهوة من 

بم تلتند لبدكتارة لبايوت ، للا  تادرب قالعاد لبنهاا ها  يااء نظل ا  لبانظم،  -3

إب    جوء عند عاد لبقولل من  ثل لبهاف لباد ب  عنادل ها  تاجياه لبع نا  ها  

ّن لخاتقللء تللكيب   ب  لبت  با ذلات إبيه بحلجت ستصار  هض ، ل ظنل  

لبنهوة بنال لبتللكيب م    ب  مأعا  علا  ثااف  ثاد ج ةيناو، لب لناو نلاتفيد 

معو جوء عناد  سا  ثياون ها  تقا ا  ماو ذلااال إبياه،  قاا : "ل   هفاظ مان كاو  

لب لب مأا ء ل خام س ادلو ملهاعاوً للبحاال منصااسوً مثاتاين م اوً، سا  إن ذكال 

 .3اب بم  اكل لبعنصاب"لبعنصاب بم  اكل لبعلهاب، لإن ذكل لبعله

لس د سق  بلاوثي  ن  ليل بلال ي لبااي  لتضايه سناوًء علا  ماو جاوء مان عالض 

 لآرلء مت ددة بلنهوة.
                                                             

 .77-76 خلاب لبنف  لل ختفنو :   1
 .290-289قالعد لبنها لب لس  ه  ياء نظل   لبنظم:   2
 .292: 4لبتا ي  للبتكعي    3
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ْن ذلب إب  إععوبنو لا لباجه، لب ّ  مو صاههه  ساا   ه ن "إْن" لبنوهي   ادل  ن من

ل ها  ثيون من ععلنو لا مو  أ   لباوثي  قتفا   ثالل، هضاوً عان دلرلاو لباد ب  ل ثال

تاجيه لبع ن  لهقوً بعو ذلب إبيه لبدكتار خلي  ععو لل من لبعهدثين لمو ثلك  لبنصاب 

للبله  ه  خاللو إ  من قاي  لبلنأوب لب لسي  لنطقنو سابك،  قا  لبدكتار عااد لبفتاو  

لبادجن  ها  بغااوب لب لسيا  ل ثال كومنااو ها  لبتاجيااه لبنهااي: "إْن لبنوهيا  هاا  بغا   لاا  

 عا  ععاا  "بايس" ذكاال لبنهاوة  ّن إْن عنااد  لا  لب وبياا  مان لبهأااوز ين لبهأاوز، للاا  ت

ت ع  عع  بيس لسلللط  مو  لبلوسق . لذبك نها قابه س ضنم: "إن  ثدو خيللً من  ثادل 

 .1إ  سوب وهي "

 ّمااو   ب  هيظناال  ن لقتللننااو د باا  سلاايس عنااد خااياا ه لرسطنااو سعااو جااوء عاان  

 دلو قليوً لنصاه كثيللً للاا ماو  شاور إبياه لسان موباك: لب لب ه  بغوتنو سله   لبهين  س

"ل مو   ب  هإنّنم ره ال سنو  لبهين  لخعو، ل   كودلن  لفظان ساه سا  ساإخل منصااب 

 ...3 ي لبيس لبهين ثينن منوص"  2حيَن مناص فنادوا والتَ خاللً كقابه ت وب : 

قل اب  ل س ياد، لساال  كااان  د اد مان رسطناو ساوبنف ، ل  عوقا  بناو سوبف ليا  مان  

تقاد ل.   ثللو د ب  ه  نف  لبأعل   قاا  علا  لبهااف لبااي   ّادل لبنهاوة دلن دعااة إبا 

  كاو  هضوً عان ذباك هاإّن  إْن ل  ْب :  ظنال مان ل خاتقللء  ننعاو قلايوب لباارلد ها

  عو ً لخت لب لب ألّن لنو   دللب رةيل  بلنف  ثعلت لوتون لألدلتون علينعو هقلت عننعو

عاو لرد هأغنت  دللب مث   بيس لمو، ل   عننعو ه  لبنفا ، هت اددب تللكياناو مقورنا  س

 عن  إن ل ب .

 قا  لبدكتار هورب عيل  عن  إْن : "لبم  لد شولد إلععوبنو من آ اوب لبقالآن  

 ل لبعتااالتل ماان كااو  لب االب، لمااو جااوء سااه لبقااوةلان س علنااو ماان لبلاا ل باام  نلاااال إباا  

. ل قاا    ضاوً عان   ب : "إّن لاال لألدلة بام تالد ها  لبقالآن لبكال م إ  مالة 4"قوةليه..

للثدة ه  خارة  ص  ...، هلام  كان لناو  لاللف لشااللد تلاتم منناو قالعاد خوصا  

 سنو.

                                                             
 .108بغوب لب لب ل ثللو ه  لبتاجيه لبنهاي:   1
 3ص:   2
 .442 :1شل  لبكوهي  لبلوهي    3
 .133لبنف  لبلغاي سين لبد ب  للبتلكيب ه  ياء علم لبلغ  لبع وصل:   4
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دلرلن لاال لألدلة ها  لب لسيا  قاد عوً  ل ثاد ثوً، قليا . باال كاون ل لتعاو  سناو قلاايوً  

ثيا   خالى هاإّن غيللاو مان لألدللب لبتا  تاددي لبع نا    ضوً، لال مان نوثيا ، لمان نو

 .1نفله  غنت عننو"

 

 

 المسألة الحادية واألربعون

 الخالف في تقديُم معمو  اسم  الفعل عليه

 

 قا  لبلي : " ل خعوء لأله و  ثكعنو ه  لبت دي للبلا ل : ثكام لأله او  لبتا   

نهاا: علياك ساه، بضا فنو ها  لب عا ، ل  سع نولو، إ   ّن لباوء ت لد ها  مف ابناو كثياللً، 

هت عد سهلف عودته إ صاو  لباوز  إبا  لبعف اا . ل  تتقاد  عناد لباصال ين منصااسوتنو 

علينو، نظللً إب  لألص ، ألنّه لألغلب هينو. إماو مصاودر، لم لاا  لمتناوب تقاد  م عابناو 

 . ل ّماو علينو، إّمو صااب جوماد ها  نفلاه منتقا  إبا  لبعصادر   ثام منناو إبا  لخام لبف ا

للف  ل جور لمأللر للعو ي يفون قا  لبنق    ضوً، بكاان ععلنعاو بتضاعيننو م نا  

 :2لبف  ، لجّاز لبكاهيان ذبك لختد  ً سقابه

دلننكــو   و   هنـو لبعوةُن دبــاي دنلننـــكو  إنّــ  ر ْ ـُت لبنّوبن  نْهعن

، عناد لباصال ين لنناو بايس سوخام ه ا ، سا  لاا لالف، خاا ل دبااي،  ي: دبااي لدلنكن

 .89-88: 3قدلّمك هحدلو" 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنها ين لباصال ين للبكااهيين عان تقاد م  

فصاي  م عا  لخم لبف   علياه، هعنا  ذباك نهاوة لباصالة، ل جاوزل نهاوة لبكاها . لإبياك ت

 لبحوف:

ه، هقاد منا  لختلف نهوة لباصلة للبكاه  ه  جالز تقاد م م عاا  لخام لبف ا  عليا 

خااياا ه لجااّ  نهااوة لباصاالة ذبااك مت للااين سضاا ف لب وماا   عليااك، لدلنااك  كانااه   

 تصاالف مثاا  لألصاا  لبعااأخاذ عنااه للااا لبف اا ، ألن لبفااللب عناادلم تاانهط دلةعااوً عاان 

درجوب لألصا ،  قا  خياا ه "للعلم  نه  قان: ز دلً عليك ، لز دلً ثار  ، ألنه بايس 

                                                             
 .139لبنف  لبلغاي:   1
 137: 2شل  لبتلني    2
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ألي مو بيس من لألمثل  مألللو، إ   ن تقا : ز دلً، هتنصب من  مثل  لبف  ، هقان  ن  

 .1لبف  ..."  سإيعور

 ّمو لبكاهيان لعل  ر خنم لبكلوة  هقد  جوزلل ذبك، لثأتنم لبلاعوب للبقياوب،  

 ، لقا  لبلوعل:2كتا  للا عليكمهعن لبلعوب قابه ت وب  

 لبنّوبن  نْهِعدلننــك إنّــ  ر ْ ـتُ    و   هنـو لبعوةُن دبــاي دنلننـــكن 

 

مااو ذكاالل لقااا   ن نااارد  .لقااد  لجاا  لألناااوري ثأااج لبفاال قين هاا  لااال لبعلااأب  

نلى  ن نناه إبا   ناه ثاين ذكال لباصال ين لر  نام ج ا  لبفاللء مان لبكااهيين  لألناوري

، لبكان ساوبلجاب إبا  كتوساه م اون  3متوس وً بنم،  قا  "لإبيه ذلب لبفللء مان لبكااهيين"

، كقاباك: كتوساوً 4كتلا  للانأد  ّن ر  ه عكس مو  قا  لألناوري،  قاا  "لقاباه  لبقلآن

من هللا عليكم لقد قو  س ض  لا  لبنهاا: م ناول: علايكم كتاوب. للألّل   شااه سوبصاالب، 

لقلّعو تقا  لب لب: ز دلً عليك،  ل ز دلً دلنك. للا جوة  كأنه منصااب سلا ء مضاعل 

 قاله، لقو  لبلوعل:

 إنّ  ر ْ ُت لبنوبن  نهعدلننــك نو لبعوةُن دباي دُلننـــكن  و   ه  

، كقابااك: ز اادو هوياالسال، للب االب تقااا : لبليااُ  هاااودرلل، للبلياا ن هاااودرلل،  لباادبا رهاا و

،  اين لبند  ن لبفللء 5لتنصب لبدبا سعضعل ه  لبحلف  كأنّك قلت: دلنك دباي دلنك"

و خياا ه هقد ثكم سقان مث  ذبك. لبّعاو كاون  أي  مث  لبتلكيب لبلوسم لبكن عل  قل ،  مّ 

لبف   قا وً ه  لب ع  ه  مو  لى لباصل ان، هإنه  أااز تقاد م م عاباه علياه كعاو  أااز 

تأخيلل، لعل  لب كس  خاعوء لأله او  لبتا  يا فت درجا  عان لأله او  للنهطات عنناو 

ثتأال سااأن هلااابك    أاااز تقااد م م عابنااو علينااو،  قااا  لألناااوري "ل مااو لباصاال ان هااو

قوبال: لبدبي  عل   نه    أاز تقد م م عا تناو عليناـو  ن لاال لألبفاول هالب علا  لبف ا  

هاا  لب عاا  ، ألننااو إنعااو ععلاات ععلااه بقيومنااو مقومااه ، هيناغاا   ن   تتصاالف تصاالهه ، 

هاجااب  ن    أاااز تقااد م م عا تنااو علينااـو لصااور لااال كعااو نقااا  هاا  لبهااو  إذل كااون 

ه  ، هإنه    أاز تقد عنو عليه ب د  تصلهنو، هكابك لولنو، إذ با قلناو  لب وم  هينو غيل
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إنّه  تصلف ععلنو، ل أااز تقاد م م عا تناو عليناو ألدى ذباك إبا  لبتلاا   ساين لبفالب 

 .1للألص  ، لذبك    أاز ألّن لبفللب  سدلً تنهط عن درجوب لألصا "

لألناااوري " مااو لبكاهيااان   قااا  مااو لبكاهيااان هقااد لثتأااال سوبلااعوب للبقيااوب،  

 بقيوب.هوثتأال سأن قوبال: لبدبي  عل   نّه  أاز تقد م م عا تنو علينو سوبنق  لل

، للبتقد ل هيه: عليكم كتوب هللا،  ي للا عليكم كتا َ  مو لبنق  هقد قو  هللا ت وب :  

 ضااوً للثتأااال  ، هاادّ  علاا  جااالز تقد عااه، "كتااوب هللا علاايكم"لب ماال كتااوب هللا هنصااب 

 سوبايت لبعلنار:

 إنّ  ر ْ ُت لبنوبن  نهعدلننــك  و   هنو لبعوةُن دباي دُلننـــكن  

 انكوث ثنان خيللً ل عد 

للبتقد ل هياه: دلناك دبااي، هادباي ها  مايا  نصاب سادلنك، هادّ  علا  جاالز  

 تقد عه.

 ،    تالى  نّاك ل ّمو لبقيوب، هقوبال:  جع نو عل   ّن لال لألبفول قومت مقو  لبف ا 

إذل قلت "عليك ز دلً"  ي لب   ز دلً، لإذل قلت "عند  ععللً"  ي تنول  ععلل، لإذل قلت 

"دلنااك سكااللً،  ي خااا سكااللً، لبااا قلاات : ز اادلً لباا   لععااللً تنااول ، لسكااللً خااا" هقاادمت 

 .2لبعف ا  بكون جوة لً هكابك م  مو قو  مقومه"

م عاا  لخام لبف ا  كعاو  اللن لهام لبلاعوب  مو قوبه لبكاهيان ه  لعتعودلم تقد م 

، ل عكن  ن  ُلد عليه سعو  أت :  للبقيوب هيه نظلو

ألّن لنااو  قلااعوً ماان لثتأااوجنم سوآل اا  لبكل عاا  باام  كاان ماهقااوً هاا  سيااون ر  ناام ،  -1

ا   لألصا  هياه لبأاور للبعأاللر للبتغيال بايس إ  مان قايا  لبتها  خعوء لأله و 

لم ه  لبهلك  لإلعللسي  مان ثوبا  لبلها  إبا  ثوبا  لبنصاب بغو ا  ها  نفاس لبعاتك

 لهم لبتلتيب لبتوب : "إبيك ز دلً، دلنك ععللً".

لعند  إب  تنول       ضدل خعوب ل  قيوب،   –  لب   –ردّلم  دلنك إب  خا  -2

 عا      نّه قيوب    لتقيم سين جور لمأللر له  ؛ ألن لبف   سطا اه إيوه  إب

 تقد  م عابه  ل تأخل. 

 مو لباصل ان هقد لعتعدلل ه  ردلم عل  لبكااهيين سعاو ذكاللل مان  دبا  لبقياوب  

للبلعوب ستأل وب مننو  ّن لبنوصب به مصدر مقدر  كان مف ا ً مطلقو  كتاب كتوساو هللا 

 : 3لوعلعليكم  مث  قا  لب

                                                             
 . 27  299: 1 لإلنصوف  1

 .27   229 -228: 1 لإلنصوف  2

 .203: 3 لبعقتضب  3



456 

 

ّس لألرضن إ ن مْنِكـبو     منه، لثلفن لبّلوِق، طن َّ لبِعْهعن ِ   مو إْن  نعن

للا ردٌّ   نعي  إب  لألخا سه؛ ألن هيه دعاى إب  تقاد ل عوما  للبتقاد ل خاوف  

 لألص  كعو  قا  لبنهوة.

  ّمو لثتأوجنم سقا  لبلوعل: 

و لبعوةُن دنْبِاي دُْلننكن    و   هنن

ان  نه   ثأ  هيه من لجنين:  ثدلعو:  ن قابه "دباي" بيس لا هيلى لباصل  

ه  ماي  نصب، لإنعو لا ه  ماي  ره ، ألنه خال ماتد  مقادر للبتقاد ل لاال دبااي 

دلنك، للبثون : لإن كون ها  مايا  نصاب إ   ن لبنوصاب باه عوما  مقادر تقاد لل خاا 

 .1دباي

  أت : منوقلته لهم مون لنقا  إّن مو رد سه لباصل ان عل  سيت لبل ل  عك 

 هيه تقد ل ماتد ، لدعاى لبتقد ل خوف لألص . إنّ  -1

إن لبليوق لباي جوء هيه "دبااي دلناك"    هتعا  لبحال ا ؛ ألناه ماادلء سوبتناياه  -2

بااي للبندلء  و   نو لبعوةن هكأّن هيه لختهثوث لتلغياب ها  شا ء، معاو  أ ا  "د

 دلنك"  قلب إب  م ن  لإلغللء.

قااد ل لبف اا  "خااا"    هتوجااه لبع ناا ، ألّن "دباااي دلنااك" تعثاا  جعلاا  توماا  إن ت -3

 ثدث هيناو تغيال ها  لبهلكا  لإلعللسيا  مان ثوبا  لبلها  إبا  ثوبا  لبنصاب، لبام

 تظنل عل  كلع  "دباي"؛ ألن لإلعللب هينو تقد لي.

لب ّ  من لبعفياد  ن نااكل لناو  ن لبااوثثين لبع وصال ن لختلفات آرلرلام ها  لاال  

هي، لخاف نقصل ثد ثنو عل  مو جوء عند لبدكتار خلي  ععو لل؛ ألن باه صال  سعاو لبا

هيكود لبدكتار ععو لل  حوبف لبنهاا ين جعي اوً  نوقلنول من تقد م م عا  لخم لبف   عليه.

هيه إذ  ند عل   ن مو  للل لبنهوة  نه لخم ه   منقا  عن لبأور للبعأللر  ل لبظلف 

 ن لباااي ثاادث هاا  لبأعلاا  إنعااو لااا لبتغياال هاا  لبهلكاا     قااا  علاا  دبياا  ساا   االى 

لإلعللسي  ستها لنو من ثلك  لبله  إبا  ثلكا  لبنصاب بت طا   م ناً  جد ادلً غو تاه ماو 

ه  نفس لبعتكلم هنها: لبكتوُب إبيك جعلا  لخاعي  إخاور ا    تهعا   ّي س اد د با  خااى 

جد دة لم ن  ععيم سلاب لبتها  لإلخاور، هإذل تهابت لبكتوبن إبيك هقد لنتقلت إب  سني  

هعأعاب لبأعل  عندل لقيعتنو لبد بي  ها   -لبنصب م  لبتلتيب  -ه  لبهلك  لإلعللسي  
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؛  ب  ل مومك لبفضايل ن، هوبأعلا        لبهلك  للبتلتيب،  قا  "لنقا       إبيك لبكتوبن

أخااا مكاناا  ماان ثاالف لبأاال + لبضااعيل + ل خاام لبع االف سااو  لبت ل ااف، ل عكاان  ن  

ل خم لبضع ، هتكان لبأعل  خال  : لبكتوب إبيك، لبكن بعو كون لبعتكلم    ل د لإلخاور 

س   رلد م ن  آخل لا من لبقاة ه  لبهي عل   مل م ين، بيس من لبيليل لبت ايل عننو 

سغيل مثا  لاال لبأعا ، هإناه  غيال ثلكا  لبعلاند إبياه "لبكتاوب" مان لبضاع  إبا  لبفتها  

ع ن  ، هوبفته  ت اّل لنو عن لبع ن  لبيلت  ثللً ب وما  مهاالف خادّب بي ال عن لال لب

ملدّل "إبيك" لبت  ل  سع نول للا "خاا" للكاال لبهاو  سوبنلاا  بلأعلا  "ب" لبتا   الى 

لبنهوة  نّنو لخم ه   منقا  عن لبظلهي ، لمو نللل  ن لبأور للبعأاللر لكاابك لبظالف 

 .1ص "قد سق  ك  مننعو عل  مو لا عليه ه  لأل

 للباي  ادل بلاوثي: 

 ّن لألص  ه  "عليك" ، ل "دلنك" ثللف للللف،  قاا   ساا لباقاوء "لسيوناه  -1

 -لهللا  علام  -، هكاأّن لألصا  2 ن عليك لدلنك" ثللف ها  لألصا  للاللف"

كتوُب هللا عليكم، لبّعو كاون لبقالآن لبكال م قاد نا   سلغا  لب الب، هقاد جاوء  هعا  

هااين نطاام لب االب علاا  خااأيتنم، كعااو لااا م لااا  هاا   خااوبيانم هاا  لبكااو ، ه

لبنصاص لبعتالتلة عننم، هكاون لب لسا   لها  خاليق ، ل فنام خاوم ه ماو   نياه ، 

لبأـل م نا  ها   هلك ِ لل نصب لبد ب  ثلك  لبنصب م ن  ه  نفله، لكابك ه

نفلااه، ذبااك كلّااه ماان للقاا  لبفطاالة   عوقاا  بااه س وماا   ل م عااا ، لبعااو  رلد هللا 

خاهونه لت وب  ه  لال لآل   لبكل ع  م ن  لإلغاـللء للبهاي علياه جاوءب لآل ا  

تالهم  خلاسوً من  خوبيب لب لب كعو قو  لبفللء،  قا  "لقلّعو تقا  لب لب: ز دلً 

، هيعكن  ن  ُهع ن كو  لبفللء  ن لاال بنأا  قايلا  علسيا  3عليك،  ل ز دلً دلنك"

ت ع  لإلغللء لهم لال لبصارة ستها   ه  لبهلك  لإلعللسي  ، لكعو لا م لا  

هإّن لنو  كثيللً من لبلنأوب لب لسيا  لبتا  لجادب ها  لبعصاهف لبام تكان علا  

   لبكااْن لااال -لبقيااوب لبنهاااي، ألن لبقاالآن هاا  لألصاا  كتااوب تلاال   لثكاام 

 ُْحِلُجنو من كاننو منطاق قايلا ، ألن لبقالآن لبكال م قاد نا   علا  خاا  بنأاوب 

، لسأ نااو نطاام لإلنلااون هنااا مصاايب، لب ااّ  لااال لآل اا    بغااوب  كلنااو كااوفل شااوفل

                                                             
 .166لتللكيانو:  ه  نها لبلغ   1

  273 لبتايين،  2

 .260: 1: م ون  لبقلآن  3



458 

 

 َ للا عليكم كتا1  معو قوبه  سا ععلل لبدلن  "تغيل لبلفظ نفله، لتها له، لنقلاه

 .2إب  بفظ آخل"

،  عكن ثعلاه علا  لإلغاللء كعاو قاو  لبفاللء "للاا للا عليكم كتا م ن  لآل    -2

، إذ إّن لاال لبال ي هياه لجولا  ها  لبع نا   3جوة  كأنه منصاب سل ء مضعل"

 ل   ت ورض م  قالنين لبنها.

ها اد  ن سنايّنن هللا   أ ا  لبتقاد ل غيال مهتاوج إبياه؛ خيوق لآل   لد بتناو لألخالاسي  -3

بعهلماوب لبتا     ااو  لبتا لج ماننن جاوء ها  ر ب خاهونه لت وب  لألصنوف ل

للن لبنلوء لبوة   لاين من لبهللب هيصاهن من  والمحصناتلآل   لبأد دة 

ملك لبيعين ل ه  بنم لبت لج مننن كعو جوء ه  خاب لبنا ل . ثام جاوء لإلغاللء 

 للبهي منوخاوً بنال لبأ ةي  لبت  لق  علينو، بال هقد رهاض لبادكتار تعاو  ثلاون

لبتعلااك سفكاالة لب وماا  دلن لبنظاال إباا  س ااض لبقيعاا  لبأعوبياا  بااا ض لألخااوبيب 

لبقلآني  لمننو لال لآل   لبكل ع ،  قاا  "لبقاد  لا ء لبنهاوة ها  س اض لبهاو ب 

هنم د  ب لإلعللب سلاب  تعلكنم سفكلة لب وم  دلن نظل إب  لبقيم لألخلاسي  

صااودر لبعنصاااس  علاا  بلأعلاا  لقااد ثاادث ذبااك سصااارة خوصاا  هاا  هنعناام بلع

لإلنلوء للبت  عدللو منصاس  سالجب لبهاف تعلكوً مننم سفكلة لب وم  لبنهاي 

 ... َ عليكم للا   والمحصنات من النساو إال ما ملكت أيمانكم كتا* ًهناال   ضاو ،

 .4إنلوء تكليف    هتع  تقد ل للجـب لبهاف"
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 المسألة الثانية واألربعون

 "حتى" و "أو" والفعل المنصو  بالشرطالخالف في  الفصل بين 

 

 قا  لبلي : "للعلم  ّن لألخفش  جوز لبفص  سين "ثت " ل: " ل" لسين لبف    

باا للبعنصاب س دلعو، سوبللط، نها: لنتظال ثتا  إن قُِلام شا ء تأخاان، سنصاب تأخاان، 

 لهللايل جئت سوبللط مأ لموً، هليس بك ه  تأخا إ  لبأ  ، لكال س د " ل" نها:    خا

.   ل إذل قلت: بك لركب تلكبن سنصب تلكبن

للختقان لسن لبّلللج لبفص  سيننعو، لقو : لبفص  ساوبظلف  خان ، نهاا: خاكت  

ه علا  ساثت  إذل  ردنو  ن نقا :  قا ؛ ل:  قم ثتا  متا   كلناو تأكا ، هاوبظلف مفصاا ً 

هااا: قاهااه  خاان  ماان ثاالف لبلاالط  عناا  "إن"، ل ّمااو لبفصاا  سو خاام غياال لبظاالف، ن

 .61: 4لنتظل ثت  من  خا تأخا، هو  أاز، س   أب ج   "تأخا". 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ثا  لبفص  سوبللط سين  ثت  ل  ل  للبف ا   

ل  من لبعنصاب. ل ظنل  ّن لبحوف ثا  لال لبعلأب  بيس كايللً، ل ادل  ّن لبلي   

 تفصي  ذبك: شور إبيه، لبم  ط   سا ثيون لبهد ي ثابه، لإبيك 

ذكاال لبلياا   ّن لألخفااش  جااوز لبفصاا  سااين  دلة لبنصااب "ثتاا  ل  ل" للبف اا   

 يه.لبعضورب لبعنصاب سنعو سوبللط. ل ظنل  ّن لال لبل ي منقا  عنه،  ل منلاب إب

لسوبلجاب إب  مو كتاه لألخفش،  ل مو نلب إبيه مان آرلء،  ظنال  ّن لاال لبال ي  

ّن لألخفش  جوز لبفص  سوبللط، لمننم من قو   نّه محتلف ثابه، هعن لبنهوة من ذكل  

 جوز لبفص  سوبظلف، لتا ه ه  ذبك لسن لبلللج ما  لخاتقاوثه لبفصا  سوبلالط،  قاا  

 سا ثيون: "ل جوز لألخفش للسن لبّلللج لبفص  سيننعو سوبظلف نها:  ق اد ثتا  عناد  

من" أتعاا  لبنااوب، لسوبلاالط لبعوياا  نهااا:  صااهاك ثتاا  إن قاادر هللا  ت لاا
لقااد تااوس   1

للااو و هأجااوز لبفصاا  سوبقلاام  –هاا  مااو نلااب إبيااه  –لألخفااش هاا  لبفصاا  سغياال لبلاالط 

لسوبع عا  مف ا ً نها: ثت  ز دلً  يلبن  ل لبأور للبعأللر نها: لصاال ثتا  إبياك 

 ". 2 أتع  لبنوب سوبله  للبنصب هينعو
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لالط ما   ل لقد ذكل لبلياط  نقوً عن لسان موباك  ن لألخفاش  أيا  لبفصا  سوب 

هقط،  قا : "لنق  لسن موبك عن لألخفش:  نّه جّاز لبفص  سين  ل للبف   سوبللط نها: 

 .1تقضينن  ثقنّ ِ" –إن شوء هللا  –ألب منك  ل 

لبم  لل من نق  ر ي لألخفش للسن لبّلللج إبا  لألدبا  لبتا  لعتعادللو ها  لاال  

م  االى  نّناام    أياا لن لباال ي. ل ااادل  ن ماان  تااوس   قااال  لبنهااوة لخوصاا  جعنااارل

. ل قاا  لبلاياط : 2لبفص ،  قا  خاياا ه: "ل  تفصا  ساين شا ء معاو  نصاب لبف ا "

 .3"ل   فص  سيننو ألنّنو ثلف عطف"

لقد لغتفل لال لبفصا  ساين إذن لم عابناو سوبقلام خوصا ، للاا ماو  كادّل خاياا ه  

ألّن إذن لشاانت   قا : "ل  تفص  سين ش ء معو  نصب لبف   لساين لبف ا  خااى إذن،

 ُرى، هن  ه  لأله و  سعن ب   رى ه  لألخعوء، لل  تُْلغ  لتقد  لتدخل هلّعو تصاّلهْت 

ف لجتلرلل عل   ن  فصلال سيننو لسين لبف   سوبيعين" . ل قا  لسن موبك ه  4لال لبتّصله

جالز لبفص : "للتص  سنو لبف  ،  ل تاّخط سيننعو  عين، نها قابك: بعان قاو   زلر : 

 .5إذن  كلمك، لإذن لهللاِ  كلمك"

سق   ن نليل إب  ر ي لبعهدثين ثا  لبحوف لبلوسم، هيظنل  ّن لألختوذ عاوب  

ثلن قد للاتم سناال لبفصا  لكاون باه هياه ر  اون، لألل  للهام لبنهاوة ساأن لاال لبفصا    

 أاز،  قا : "له  ك   ثال  لبعضورب    أاز  ن  فصا  سيناه لساين "ثتا " هوصا  

 .6ر  ل مقدر"ماكا

ل قا  ه  لبل ي لآلخل ساوبأالز لثلانه؛ ألّن هياه تيلايللً ها  لبت ايال"، ل أيا   

س ض لبنهوة لبفص  سيننعو سوبظلف  ل لبأور م  مأللرل،  ل سوبقلام،  ل ساوبعف ا ،  ل 

 .7سوبللط لباي ه له موض، للال لبل ي ثلن إذ هيه تيليل"

ون  محوبف ً بعو نّد عليه لبنهاوة س اد  لب ّ  ه  مو قوبه عاوب ثلن ه  لبل ي لبث 

جالز لبفص  ثلصوً ماننم علا  لختصاوص لألدلة ها  ماوشالة لبع عاا ، دلن هصا    

  هتوجه لبتلكيب.
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ل ظنل بلاوثي  ن  قتف  ر ي من  جوز عد  لبفصا ، لب لّاه  د اد ماو  االب إبياه  

 سوآلت :

إبيه؛ ألّن لألص  ه   تطلب لبفص  س دلً سين لألدلة لبنوصا  للبف  ، دلن ثوج   -1

، 1لبع عااا   ن  لاا  لب وماا ،  قااا  لألناااوري: "لرتااا  لب وماا  قااا  لبع عااا "

ل قااا : "لبع عااا     قاا  إ  ثيااي  قاا  لب وماا ؛ ألن لبع عااا  تااا  بل وماا  هااو 

 .2 فاقه ه  لبتصلف س   جع   ثالبه  ن  ق  ماق ه"

 ، إبا  للقا  لبلغا  ظنل من لبتللكياب لبتا   جوزلاو لألخفاش لبتعثيا   قالب مناه -2

ها   ههين  جوز لبنهوة لبفص  سين إذن لم عابنو سوبقلم خوندلم ه  ذبك لجاادل

 بلون لب لب، هضوً عن إجعوب لبنهوة عل  جالزل.

   ادل  ن لبتيليل لباي لرتضول لألختوذ عاوب ثلان،  عكان  ن  دركاه لبعاتكلم  -3

ن كون للعيوً بعثا  لاال إذل سوعد سين  ج لء لبتلكيب لهص  سيننعو، لب ّ   سو ثيو

لبفصاا  ثااين رهااض تاجيااه نصااب لبف اا  لج اا  ثلكتااه لبلهاا  علاا  لألصاان، 

ل قااا : "لصااال ثتاا  إبيااك  أتعاا  لبنااوب سااوبله  للبنصااب هينعااو قااو  للبلهاا  

 .3 صهنعو"
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 المسألة الثالثة واألربعون

 نصب الفعل المضارع مع الفاو -1الخالف في مسألتين: 

 في حكم األمرنصب الفعل المضارع بما  -2

 

 قا  لبلي : "... للبكلوة  للبفللء جّازل نصب لبدعوء لبعادبا  علياه ساوبحال  

   ضوً، نها: غفل هللا بك هيدخلنك لبأن "...

 "ل ّمو إذل بم  كن صل هوً  لألمال ، لذباك ساأن  كاان مادبا ً علياه ساوبحال، نهاا: 

هاا: خم ه ا  نللتق  هللا لملر... له   خيللً هيثوبن عليه، لثلاك لبكو  هينو  لبنوب،  ل 

اك،  ل  كاان لألمال مقادرلً نهاا: لألخادن لأل ، خادن هتنن ل  هأقوتلناك، لعلياك ز ادلً هأكلمن أاان

 جعي  ذبك مألى صل ن لألمال، لقاد للهقاه لسان جنا  ها  نهاا: نا ل ِ هوبكلوة   ألي 

 .64 – 63: 4سنوًء عل   نّه مطلد كوألمل، عل  مو لا مالب خياا ه". 

ذكل لبلي  ه  لاا ن لبنّصاين خوهاين، لألل ، ثاا : نصاب لبف ا  لبعضاورب  

فنلن هللاُ بك هيادخلنك لبأنا ، هأجاوزل لبفاللء. كلاوة  للب م  لبفوء، سعو  ل ل سوبدعوء نها: غن

 او  للبثون  ثا : نصب لبف   لبعضورب سعو ه  ثكام لألمال، مان لبتهاا ل ل خاعوء لأله

 لبعلتق  للا مالب لبكلوة  لتوس ه لسن جن  لآخللن. لإبيك تفصي  ذبك:

 الخالف األو :

ذلب لبكلوة  إب   نّه  أاز نصب لبف   لبعضورب لبعقتلن سوبفاوء، إذل خااقه ماو  

دعوء لقااد نقاا  لبنهااوة ذبااك عنااه،  قااا  لساان لبّلااللج: "قااوبال: لباادعوء   ضااوً  لاايل إباا  لباا

. 1إل أوب نها قابك: بيغفل هللا، لغفال هللا باك، للبكلاوة   أيا  لبأاالب ها  ذباك كلاه"

ل ّمااو مااو نلااب إباا  لبفااللء، هقااد نقاا  لساان لبّلااللج  نااه  أياا  ذبااك هاا  لباادعوء لبعقااللن 

لبادعوء: إنّعاو  كاان ما  لبلالط: غفال هللا باك إن  سوبللط،  قا : "ل ماو لبفاللء هقاو  ها 

 .2 خلعت"

لقد توس  لبنهوة لسن لبّلللج ه  نلا  لال لبل ي إب  لبكلوة  للبفاللء،  قاا  لسان  

موبك: "لقد تقد   نّه    نصب جالب لبدعوء إ  إذل كون سلفظ لبطلب. لثكا  لبلايخ لناو 
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م قو : لقو  لبفللء: إن قلات: غفال هللا  ن لبكلوة   أي  جالب لبدعوء سلفظ لبحال"...، ث

 .1ب  د هيدخله لبأن  جوز"

ل قا   سا ثيون: " ل مدبا  عليه سلفظ لبحال نهاا: غفال هللا باك هيادخلنك لبأنا ،  

 .2هوبكلوة   أي  لبنصب"

ل قا  لسن عقي : "له  نصب جالب لبدعوء لبعدبا  عليه سوبحال نها: غفل هللا  

" ب  د هيدخلنه لبأن ؛  جوز  .3لبكلوة  نصب  دخ ن

ااّل  لبكلااوة  بعااو ذلااب إبيااه سوبقيااوب للبلااعوب، ل ظناال  نّااه لجتنااود ماان   لباام  ُصن

لبكلوة     ص  إب  ثدّ مو جوء عن لبنهوة ه  رهض مث  لال لبتللكيب لبت  بم  د دلو 

لبلعوب للبقيوب،  قا  لسن عقي : "للبصهين من  لبنصب ه  لاال لهيعاو قالاه، هلام  الد 

 .4ب"سه خعو

ل قااا  لبلااياط  نقااوً عاان  ساا  ثيااون: "قااو   سااا ثيااون: "للبصااالب  ّن ذبااك    

 .5 أاز، ألنّه غيل ملعاب من كو  لب لب"

هوبلاعوب  ل خات عو   لبلاوةد عان لب الب    د ااد ذباك، هضاوً عان  ناه   قيااوب  

جنا   عكن  ن  هع  عليه لبل ي لبلوسم، لب ّ  من لبعنوخاب  ن ناارد ماو جاوء عناد لسان 

تأ يدلً بل ي لبأعنار ها  عاد  إجاوزة ر ي لبكلاوة : "ل ّماو يا ف لبلا ء ها  لبقياوب، 

لقلّته ه  ل خت عو  هعلذل  ُمّطلن "
6. 

هنا نصب لبف   س د لبفوء إذل كون ملاااقوً سعاو  لا ل سد با   الخالف الثانيل ّمو  

بف ا  س ادلو،  قاا  لألمل من لبحال للخم لبف  . هوبعنقا  عن لبكلوة   نّه  أي  نصب ل

لسن موبك: "ل جوز لبكلوة   ن  كان بألمل سلفاظ لبحاال، ل خام لبف ا  جاالب منصااب 

، لثلاك لبهد ي هينو  لبنوب"  .7س د لبفوء نها صه هأثدثك، لن لِ  هأن  ن
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ل قا   سا ثياون: "هاإن دنّ  علا  لألمال سحاال نهاا: لتقا  هللا لمالر   عا ن خياللً.  

هفا  لبنصاب خاوف  جاوز لبكلاوة : ثلااك مان لبهاد ي هيناو ن  هيثوبن علياه  ل لخام ه ا 

"  .1لبنوُب، لصه هأثدثك لن ل  هتن  ن

ل قا  لسن عقي : "خوهوً بلكلوة  هيه إْذ  جوز: ثلاك من لبهد ي، هينو ن لبناوب،  

 .2سوبنصب، لكال صه، هأثدّثنك"

ن لخام ل ّمو لسان جنا  للسان عصافار هقاد جاّازل نصاب لبف ا  س اد  لبفاوء  إن كاو 

لِ   لبف ا  منقاا ً  ملااتم مان بفااظ لبف ا  ماناا  علا  لبكلاال ،  قاا  لساان جنا : "هأمااو دنرن

لن لِ  هو  نكل لبنصب علا  لبأاالب س ادل، هاأقا : درل  ز ادلً هتظفالن ساه، لنا لِ  إبا  

 .3لبعاب هتكلبن لباكل لبلل ف"

ألنّاه  ل قا  لسن عصفار: "هإن كاون ملاتقوً هعاننم مان شااّنه سناال لمنا  لبنصاب 

 بيس ه وً  د  عل  لبعصدر.

لمااننم ماان  جااوز لبنصااب للااا لبصااهين، ألّن بفظااه بفااظ لبف اا ، لذبااك: ناا لِ   

هأكلمنك"
4. 

لقد جوء ر  نعو ه  كتب لبنهوة،  قا  لسن عقيا : "لباا ض  صاهوسنو ها  نصاب  

للا لبهلن سن عصفار، للا تاا  ها  ذباك  سان جنا ، لثكاول  –جالب: ن لِ  لشانه 

"عن لسن   .5جن  لبحضللليه

 لقد لختد  لال لبفل م من لبنهوة سوآلت : 

 ّن لخام لبف اا  ملااتم ماان بفاظ لبعصاادر معااو  لاااف تألباه سوبعصاادر،  قااا  لساان  -1

موبااك: "لباايس كااان ناا ل  لشااانه ملااتقوً ماان بفااظ لبعصاادر مااو  لاااف تألبااه 

 .6سوبعصدر"

  نصب لبف ا   ّن لخم لبف   مهعا  عل  لخم لبفوع ، هإنّه  أاز ه  لخم لبفوع -2

س د لبفوء،  قا  لسان جنا : "   تالل  تقاا :   نات خاوةل هأتا ناك، هتقتضاب مان 

 .7بفظ لخم لبفوع  م ن  لبعصدر لإن بم  كن ه وً"
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دّل لهم لآلت :  لمو لختد  سه لد ء لبنهوة  عكن رن

إّن قابنم  ّن لخم لبف   بفظ من لبعصدر،    لتقيم، ألنّه جوء قيوخاوً عناد لبنهاوة  -1

من كا  ه ا  ثوثا  متصالف ها  ساوب  خاعوء لأله او  لبتا  صايغت علا  لزن 

ه وِ ، لم لا   ن  خعوء لأله و  تنهط درج  عن لأله و ؛ ألنّنو هلب علينو، سا  

إن لبحوف ثابنو كايل، كابك لبنصب مأع  عليه من لبنهوة  نّه  كان م  ه ا  

أل  ه اا  لألماال لألماال، ألنّااه  اادل  سوبعصاادر،  قااا  لساان موبااك: "لااا صااه  تاا

سوبعصدر، من قا   ن ه ا  لألمال  صان  ن  قا  ها  صال   ن مصادرلً، كعاو ها  

نها:  لع ب إبيه سأن له ْ ، ل   صن ذبك ه  لخم لبف   لبعلتم من لبعصدر، 

ثت   1كعو بم  صن ه  غيل لبعلتم، ل  هلق سيننعو ه  لمتنوب نصب لبأالب"

  تحاالج لخاام لبف اا  عاان د بتااه لعااد  لإن قاوبال سعثاا  لبتللكيااب لبلااوسق  هإنّنااو 

جالز لبتللكيب م ه، لختنودلً إب  قا  لألصابيين: "ثع  لبل ء عل  لبل ء   

 .2 حلجه ه  س ض  ثكومه عن  صله"

م للف  ثع  لخم لبفوع  عل  لخم لبف   للبقيوب عليه،    لتقيم، ألنّه كعو لا -2

عاان  خااعوء لأله ااو ، سااأّن  خاام لبفوعاا  ماان  ثكااو  لبف اا  للب عاا  مااو  حتلااف 

هاوبنها ان  أياا لن كثياللً ماان لبتللكياب هاا  لخام لبفوعاا  لغيالل ماان لبصاافوب 

ً لبعلااتق  تقااد عوً لتااأخيللً، ساا  إّن معااو جااوء عااننم تلااعي  لخاام لبفوعاا  ه ااوً    دلةعااو

ء لعكس ذبك  خعوء لأله و  لبت   جع  جعنارلم عل   نّه    أااز تقاد م شا 

 علينو.

 ن نحتمن لبحوف سعو جوء عند لبعهادثين بن الف مااقفنم مان  ب ّ  من نوهلِ  لبقا ِ 

لال لبحوف، هوألختوذ عاوب ثلن  لى  ّن لألسلغ متوس    كثل لبنهوة، لبكن ذبك    عن  

 ن  دخااا ساال ي لبكلااوة  لماان تا ااه ماان سااوب لبتاخاا   علاا  لبعااتكلم،  قااا : "لكصاايغ  

هأنفمن لبعاو  ها  خاا  لبحيال" لس اض لبحال لبعللد منه لبدعوء؛ نها:  لزقن  هللا لبغن  

لبكاهيين  أي  لبنصب ه  لال لبصار لر  اه مقااا ، لهياه لبتاخا   لبتا   شالنو إبيناو، 

 .3لإن كون لألسلغ متوس   لألكثل"

 سق   ن  ليل لباوثي إب  مو  للل ه  لبحوهين لبلوسقين.  

باوثاي، لب لاه  ادل  ّن مو ذلاب إبياه جعناار لبنهاوة لاا لبال ي لبااي  عيا  إبياه ل 

  دعم مو  الب إبيه سوآلت :
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لي  لبنهوة شللطوً بنصب لبف   لبعضورب س د لبفوء، لمنناو     كاان لبطلاب  -1

لخم ه    ل بفظ خال،  قا  لسن لبنولم: "ل   أاز لبنصب س د شا ء مان ذباك 

. للاا 1إ  سثوث  شللط... لبثون :     كان لبطلب لخم ه ا ، ل  سلفاظ لبحاال"

 إبيه لبنولم سقابه: مو  شور

 2مهضين " ن" لختللو ثتم، نصـب  لس د هو جـالب نف   ل طلـب

بّعو كاون لبلاعوب عان لب الب دبايوً  صايوً ها  سناوء قالعاد لبنهاا لب لسا ، هعان  -2

لبنهوة من  شور إب   ّن مو قوبه لبكلوة  لمن تا ه بم  لع  من كاو  لب الب باال 

لساان عقياا : "هوبصااهين لبعناا ، للااا غياال كااون لبقااا  س ااد  لألخااا سل  ااه،  قااا  

 .3ملعاب"

من لبنهوة من رهض لبقا  سنصب لبف   س د لخم لبف  ،  ل د ب  لألمال، لر ى  -3

 ن لبتلكيب بيس هيه إ  لبله  لجاسوً،  قا  لسن عقي  "لم ن   ن  كان لبطلب 

 مهضوً"  ن    كان مدبا ً علياه سوخام ه ا ، ل  سلفاظ لبحاال؛ هاإن كاون مادبا ً 

عليه سأثد لا ن لبعاكار ن لجب ره  مو س د لبفوء، نهاا: "صاه هأثلاُن إبياك، 

 .4لثلاك لبهد ُي هينوُ  لبنوب"

ب ّ  لباوثي  لتند إب  عاورة  صابي  تلى  ّن لبقا  م  إجعوب لبنهوة، لبكنّه    -4

 عي  إب  لبقا  سلفظ "هوخد"، ألّن لبنهاي  أتناد ل حطائ لإن جونااه لبصاالب 

قابه سعو جوء من لبلعوب للبقيوب،  قا  لألناوري: "إذل  دى لبقا  إب  ُردّ عليه 

 .5خوف لإلجعوب لجب  ن  كان هوخدلً"
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 المسألة الرابعة واألربعون

 الخالف  في أو مع الفعل المضارع

 قا  لبلي : "نصات مو س د " ل" هلياا ه  قدر ساأ ّ لغيالل، ساإب ، للبع نياون  

ي:   هّلْلته سإ ّ، هوبعضاوف س ادل مهاالف للاا لبظالف،  لج ون إب  ش ء للثد، هإنْ 

لعناد  ألب منك إ  لقت  ن تُْ طين ، هنا ه  مه  لبنصب عل   نّه للف بعو قاا  " ل"

ْن هّللل سإب : مو س دل ستأل   مصدر مأللر سأل لبت  سع ن  إب ".   .75: 4من

 قادّرلو ساأ ّ  ذكل لبليا  ها  لاال لباند خوهاوً ثاا  لبتقاد ل ها    ل  هلاياا ه 

 مقتلن  سوبظلف، لعند غيلل مقدرة سإب ، لإبيك تفصي  ذبك:

ذلب خياا ه إبا   ن تقاد ل  إ ّ  ْن  ما   ل لبنوصاا  إ ّ  ناه بام  لال إبا  لبتقاد ل  

 لباي ذكلل عنه لبلي ،  قا : "لال سوب  ل.

ء لعلم  ّن مو لنتصب س اد  ل هإنّاه  نتصاب علا  إياعور  ْن كعاو لنتصاب ها  لبفاو 

للبالل عل  إيعورلو ل   لت ع  إلنورلو كعو بام  لات ع  ها  لبفاوء للباالل، للبتعثيا  

لولنااو مثلااه ثنااّم. تقااا  إذل قااو  ألب منّااك  ل ت طيناا ، كأنّااه  قااا : بيكااانّن لبلاا ل   ل  ن 

ت طين . للعلم  ّن م ن  مو لنتصب س د  ل عل  إ ّ  ْن، كعو كاون م نا  ماو لنتصاب س اد 

نّااك  ل تقضااين ، لألياالسنّك  ل تلاااقن ، لبفااوء علاا  غياال  م ناا  لبتعثياا  تقااا : ألب من

هااوبع ن  ألب منااك إ   ن تقتضااين  لألياالسنك إ   ن تلاااقن . لااال م ناا  لبنصااب. قااو  

 :1لملر لبقيس

لكــوً  ل نعــابن هننُْ انرل  وهقْلُت به   تنْاِك عنْينُـكن إنّعـــــ  نهولُ  من

عل  مو ذكلب بك، للبع ن  عل  إ ّ  ن نعاب هن ارل، لإ ّ للبقاله  منصاس ، هوبتعثي  

 .2 ن ت طين "

 ظنل من كاو  خاياا ه  نّاه بام  ااكل لقتاوً س يناه ملتاطاوً ستلكياب  ل، إنعاو تقاد ل  

لالط سلختثنوء، لب اّ  لاال ماو علّام ساه لبعاصال  علا  كاو  خاياا ه،  قاا : "قاو : ل ل 

 م ن  إب   ْن.

   قالناو كوب او  ها  لب ماون للبف ا  لبااي س ادلو كاوبعحلج لثونينعو:  ن  كان بلف 

من ععامه كقابك: ألب منّه  ل   طين  ثق .    تلى  ن لإلب ل  عو  ه  جعي  لأللقاوب 

لبت   ق  هيناو لإلعطاوء للبف ا  س ادلو منصااب سإياعور  ن، للاا لبعاللد سقاباه سلالط 

قادرإّمو ساإب   ن  ل ثتا   ن  ل م ن  إب   ن بيفصلنو عن  ختناو لب وطفا ، ألن لبنوصاا  ت
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لإن كونات سع نا  … إ ّ  ن بوختثنوء كعو نق  عن خياا ه. هإذل كون لألل  عان خاياا ه 

إ  هن  ثلف لختثنوء ل   ادخ  إ  علا  ل خام، ل أاب إياعور  ن بيقادر لخاعوً، لألن 

هيأااب ل خااتثنوء ماان لبظاالف لب مااون  لبعاااكار، هيكااان لبعلااتثن  للهااوً زمونيااوً   ضااوً، 

لبلهاا  تقااد للً بياادل  سعصاادر مضااوف إبيااه لب مااون لبعلااتثن  لبعهااالف، هيكااان م ناا  

لليس للك ألب منك  ل ت طين  ثق ، ألب منك إ  زمون إعطوء ثق ، لمناه قاباه ت اوب  

  ي إب   ْن،  ل إ   ن. لقا  لملئ لبقيس: 1من األمر شيو أو يتوَ  عليهم أو يعلبَهم

لكــوً  ل نعـابن هننُْ انرل  ـوعنْينُكن إنّعــــهقْلُت به   تنْاِك   نهولُ  من

 ي تهول  إب   ن نعاب،  ل إ ّ  ن نعاب، ل أاز لبله  إمو عطفوً عل  نهول   ل علا  

 .2لبقط ، عل   نّه خال ماتد  مهالف،  ي لنهن نعاب"

لقد صهن لسن موبك مو ذلب إبيه خياا ه، لثم لبتللكيب  ن تحالج علا  "إ "  

اكل  االن " ل"، لبكاان سهكاام  ّن سااين  ل لإ ّ د باا  ثعلاات علينااو،  قااا : "لبااابك باام د

 خياا ه إ  تقد للو سإ   ن، للا لبصالب.

للألصاا  هيعااو مثلنااو سااه: ألخاايلن إ   ن تغاالب لبلااعس، لألقااتلن لبكااوهل إ   ن  

لبلاعس،  للم، ألن لبعللد لبت ل ف سثااب لبليل للبقت  عل  ك  تقد ل إ  عند غاللب 

لإخو  لبكوهل، هعو س د  ل منه محلج من لألصنوف لبثوست م نو لبليل للبقت ، ههقاه  ن 

 كان محلجوً ساإ ، لبكان  قاومال " ل" مقومناو بقلسناو منناو، لكاون ماو س اد  ل محوبفاوً ها  

لبلك بعو قالنو، كعو كون مو س د إ  محوبفوً بعو قالناو، هاإذل جاوء لبف ا  س اد " ل" لاال هناا 

 .3صاب، مو بم  ُْان عل  ماتد  مهالف هيله "من

 ّمو غيل خياا ه، هقد قدّر لبتلكيب ستأل ا  مصادر مأاللر ساإب ، لقاد  شاور إبا   

ذبك لبلي ، لتا ه لبأوم ،  قا : "لغيلل  قدرلو سـ "إب " ستأل   مصدر مأاللر ساـ 

 . 4" ل" لبت  سع ن   إب    ي:  ب منّك إب  إعطوةك ثق "

دّل لهم لآلت :لمو قي  عن   خياا ه، لمن ذلب إب  لبتقد ل لبثون   عكن رن

 ّن مو ذلاال إبيه  ددي إب  لإليعور للبتقد ل، لكعو لا م لا   ّن لبنهوة  عيلان  -1

إب   ن  كان لبكو  سغيل إيعور ل  تقد ل،  قا  لألناوري: "لماو    فتقال إبا  
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: "لكااو  سغياال إيااعور . ل قااا   سااا ثيااون1تقااد ل  لباا  معااو  فتقاال إباا  تقااد ل"

 .2 ثلن من كو  سإيعور"

 ّن لألص  ه  ك  ثلف م ن   ن  ددي دلرل دلن ثوج  إب  تنولب م  ثلف  -2

آخاال، لب ااّ  لااال لااا مااو نااّد عليااه لباصاال ان هاا  عااد  تنااولب لبهااللف ماا  

 س ضنو، ألن بك  ثلف د بته لبت  تحوبف د ب  لبهلف لآلخل.

منصااب لمالة ملهااب ما    ل  لاا لبااي  ادل  ن لجاد لبف   لبعضورب ملة  -3

ل  طلب  دخ  لبتأل   للبتقد ل عند لبنهوة هتأدلم  هولبان لجنوً آخل،   تعد ع

 ملاف بلهلك  لإلعللسي .

للباااي  ااادل بلاوثااي  ّن لبتللكيااب   تهتااوج إباا  لااال لبتأل اا  للبتقااد ل، هوبف اا  

لب لسا  علا  خاأيته لبعضورب لبعنصاب س اد   ل   ل لبعلهااب جاوء لهام ماو نطام ساه 

لبتاا  طولعااه بلااونه هاا  لبنطاام سكااو لباااجنين، هااوبع ن  لااا لبعهاادد بلتاالكياين ههااول  

لب لس   ن  ص  بعللدل من لبتلكيب، هنا  در  ه  دلخله  ن بكاّ ِ ثلكا   لبنصاب،  ل 

لبله   د ب ً تحتلف عن لألخلى، هلا  رلد لإلشلل  سين لبف لين هاوبله  لاا لبعحاا  باه 

 قا  خياا ه ه  نفس ماهي  ل: "لبا ره ات بكاون علسياوً جاوة لً: علا   ن  ه  لب طف،

تلل  سين لألل  للآلخل، لعل   ن  كان ماتد  مقطاعوً من لألل ،   ن   ل نهان معان 

.  مو إّن  رلد م ن  لبنصب لبت  قومت سه   ل  د ب  عن " ْن" هنا منطاقه كعو 3 عاُب"

 ثّ  سايت  ملئ لبقيس.جوء عننم ه  لبنثل للبل ل، لكعو مُ 
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 المسألة الخامسة واألربعون

 الخالف في تقديم المعمو  على المنصو  بالم الجحود

 

 قا  لبليا : "ل هاّازلن   قصاد لبكااهيين  تقاد م م عاا  لبف ا  س ادلو عليناو  

 :1    لبأهاد ، خوهوً بلاصل ين، للختدبال سقا  لبلوعل

انبنتْنِ    ه عنْعـلل،  بنْم بنقنْد عن يّوً ألْخعن   ــنْ ُكـ ن لن و ُكْنــُت ثن   نـومقوبنتننـو من

 ا  ألّن لبو  عندلم ل  لبنوصا ، لبيلت مصدر  ، للاا عناد لباصال ين علا  تقاد ل ه

 .80-79: 4نوصب،  ي: مو كنت  خع  مقوبتنو، ثم كلر ألخع و "مفلللً بلعضعل". 

لبعنصاب ساو  لبأهااد،  تهدث لبلي  ه  لال لبند عن تقد م لبع عا  عل   

  مااهورتضاول لبكاهيااان، لمن ااه لباصال ان هااأتال ستااأل وب بعاو ذلاااال ثتاا   تلام ذبااك 

 مننأنم. لإبيك تفصي  لبحوف:

   ناام لباوثااي كثيااللً  ن  تأااا  هاا  قضااي  ثاالف لبع ناا     لبأهاااد، لقااا   

عان تناول   لبنهوة ثابه، لل  لا لبنوصب سنفله،    سأن مقدرة، ألن إطور سهثاه  حالج

 ثللف لبع ون  للبتطلق بعو جوء ثابنو.

للبااااي   نااا  لباهاااي لاااا لبتلكياااب ل قصاااد ساااه لناااو تقاااد م م عاااا  لبعضاااورب  

لبعنصاب سو  لبأهاد، هوبكاهيان  جوزلل لال لبتقد م،  قاا  لألنااوري: "ل أااز تقاد م 

لماو كاون مف ا  لبف   لبعنصاب سو  لبأهاد علينو، نها: "مو كون ز اد دلرن  بيادخ ، 

" اااك بيأكااا ن ععااالل ط ومن
. ل قاااا  لسااان   ااايش: "ل جاااوزلل تقاااد م لبعف اااا  علااا  لبف ااا  2

 لبعنتصب س د لبو  نها قابك: مو كنت ز دلً أليلب ل نلدلل:

بنمْ  انبنتْنِ    ه عنْعـلل، لن يّوً ألْخعن نـو  ـــنْ  نك بنقنْد عن و ُكْنــُت ثن مقوبنتننـو من
3 

 خع  تقد م م عابنو علينو، كقابه:  ل قا  لسن عصفار: " نّه قد  

بنمْ  انبنتْنِ    ه عنْعـلل، لن يّوً ألْخعن   ـــنْ  نكُ  بنقنْد عن و ُكْنــُت ثن   نـومقوبنتننـو من

كأنّه قو : لبام  كان ألخاع  مقوبتناو مودمات ثياوً، هعقوبتناو م عاا  ألخاع  لقاد تقاد  علا  

 .1لبكو "
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هاااد لاا  لب وملاا ، ل جااوزلل تقااد م ل قااا  لساان موبااك: "لقااو  لبكاهيااان    لبأ 

 2م عا  لبف   علينو".

لقد لختد  لبكاهيان بعو ذلاال إبيه سوبلعوب للبقياوب. هعان لبلاعوب ماو ُخاِع  عان  

 لب لب ه  قا  لبلوعل:

بنمْ  انبنتْنِ    ه عنْعـلل، لن يّوً ألْخعن   ـــنْ  نكُ  بنقنْد عن و ُكْنــُت ثن   نـومقوبنتننـو من

   لبأهاااد لاا  لب وملاا  سنفلاانو ماان غياال تقااد ل " ن"،  قااا  لماان لبقيااوب:  ن 

لألناوري: "ل مو لبدبي  عل  جالز تقد م لبعنصاب عل  لبف   لبعنصاب ساو  لبأهااد، 

 هعو قو  لبلوعل:

بنمْ  انبنتْنِ    ه عنْعـلل، لن يّوً ألْخعن   ـــنْ  نكُ  بنقنْد عن و ُكْنــُت ثن   نـومقوبنتننـو من

ألخع ن مقوبتنو" لقد  منصاب ألخع  عليه، لهيه    لبأهاد، هنادنّ  علا   رلد "لبم  كن 

جالزل، لهيه   ضوً دبي  عل  صه  مو ذلانو إبيه من  ن    لبأهاد ل  لب وملا  سنفلانو 

من غيل تقد ل  ْن؛ إذ با كونت  ن لولناو مقادرة بكونات ما  لبف ا  سعن با  لبعصادر، لماو 

 .3"كون ه  صل  لبعصدر    تقد  عليه

ل قا  لسن عصفار "للختدبال عل   ن    لبأهااد تنصاب سنفلانو  نّاه قاد خاع   

 .4 تقد م م عابنو علينو  لذكل لبايت لبلوسم "

لقد صهن لسن عصفار مو ذلاال إبيه:  قا : " ّمو قابنم  ن    لبأهاد با كونت  

 .5تنصب سإيعور  ْن بم  أ  تقد م م عابنو علينو "كعو ذكللل هصهين"

دّ لباصل ان مو جوء عن لبكاهيين: هوبلعوب لبااي لخاتدبال ساه  عكان تأل لاه ل  قد رن

علاا   ّن  مقوبتنااو  منصاااب سف اا  مضااعل مقاادر  فلاالل لبعاااكار  قااا  لألناااوري: "هااو 

ثأا  هيااه، ألن "مقوبتنااو" منصاااب سف ا  مقاادر، كأنّااه قااو : لبام  كاان ألخااع  مقوبتنااو،   

 سقابه "ألخع و" كعو قو  لبلوعل:

  سنْت ِبألعودي  ن تند ــخن ِرقوسُنـو  لإنّ   مُلرو ِمــن ُعْصاــ ل ِخْنِدهِي ل 
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قادّر قالاه،  " سا  مان صال  ه ا  من هوبو  ه  قابه "بألعودي"   تكان من صال  " ن تاد خن

" لج   لال لبعظنل تفليللً بابك لبعقدر"  .1لتقد لل " ست  ن تد خن

هعا  عل  إيعور ه  ، كأنّه: لبم  كن ل قا  لسن موبك: "للا عند لباصل ين م 

 .2ألخع  مقوبتنو"

 ّمو لباصل ان هو  أي لن تقد م م عا  لبعضورب لبعنصاب سو  لبأهاد  قا   

 .3لألناوري: "ل   أاز تقد م مف ا  لبف   لبعنصاب سو  لبأهد علينو"

 لقااد لخااتد  لباصاال ان سااأّن " ْن" مقاادرة قااا     لبأهاااد، لمااو كااون ماان ثياا  

 لبعصدر  ل من صلته    تقد  عليه لال من نوثي  لبقيوب. 

مااو  ّمااو لبلااعوب هلاام  االد مااو  د ااد تقااد م م عااا  لبعنصاااب سااو  لبأهاااد عليااه، ل

 لختلند سه لبكاهيان رهضه لباصل ان للجنال عل  تقد ل عوم .

دّل لهم لآلت :  لمو قوبه لباصل ان  عكن رن

 ل؛ لم لا   ّن لبكاو  سغيال تقاد ل  لبا  مان مو قوبه لباصل ان هيه دعاة إب  لبتقد -1

 .4كو  ستقد ل،  قا  لألناوري: "لمو    هتوج إب  تقد ل  لب  مّعو  هتوج إبيه"

لبقا  سأن لنو  ه وً مهالهوً  حوبف لبقيوب، ألّن لبف ا     هااف، إ  إذل تقاد  ماو  -2

 سا  لبلسيا :  ليل إب  لبهاف، له  تقاد ل لباصال ين ماو  حاوبف ذباك،  قاا  لسان 

"لعلم  ّن نصب لال ل خم سإيعور ه    فللل مو س دل خورج عن لبقيوب؛ ألنّه   

 هاف لبل ء ثت   تقد  من لبلفظ  ل من قللةن لبهو  مو  د  عل  لبف  ، ل ّمو  ن 

 .5 هاف لبف   عل  شل ط  لبتفليل هحورج عن لبقيوب"

 ه لبعهادثان عان لبحاوفسق   ن نلق  لبضاء ه  عأوب  خل    إب  مو ذلب إبيا

 لبلوسم.

هقد  شور إبيه لبدكتار مهعاد ماخ  ثعادلن مان ناوثيتين نها ا  لسوغيا ، هعان  

لبنوثياا  لبنها اا  ذكاال مااو جااوء عنااد لألناااوري ماان ثأااج كااّ ِ هل اام، ثاام  لتضاا  ر ي 

لبكاهيين ملتندلً إب  تقد م دبي  لبلعوب عندلم، ألن لبند عندل مقد  عل  لبقيوب لعل  

ي ،  مو من لبنوثي  لباوغي  هقد  لبعف ا  ساه  مقوبتناو  بل نو ا  لل لتعاو . لمان قاو  لبت ل

سوبعللعوة بلنظم بم  ا د،  قا :"بقد عابتن     ععلل لبم  كن... للاال لبلااللد لغيللاو 
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   ناغ  لب دل  عنناو، ألن لباند مقاد  علا  لبقياوب، لعلا  لبت ليا ،  –لل  كثيلة  –

  مو  غن  عنه معو    صن لرتكوساه، للبلأااء إبياه... إذ  ت اين  ن لتقد ل ش ء ه  لبكو

 كان هيه نكت  بلتقد م لباي  االب إبياه لبكاهياان قاد تكاان مللعاوة لباازن، للاال غوباب 

بكثلة لبلاللد ه  لبعازلن،  ل لبقصل،  ل لبتأكيد،  ل لعو م وً لبقصل للبتأكيد ل أع نو 

لل  ه  كا  لألثاال  ثلاب مقتضايوتنو لماو  لما  جعي وً كان لبعقد  ماي  ل لتعو  

 .1إبيه لبعتكلم"

ل ظنل  ن لباوثي  عي  إب  مو جوء عند لبكاهيين ه  تقد م لبعف ا  سه، لهقاوً بعاو  

جوء عند علعوء لب لسي  هيعو ذلااال إبياه مان عنو ا  لب الب ها  تقاد م ماو ت نا  ساه،  قاا  

للُاْم سايونااه  عنا ، لإن كونااو جعي اوً  ُنّعااوننم  خاياا ه: "إنّعاو  قاادّمان لبااي سيونااه  لامه بناام

 .2ل  نيوننم"

 .3ل قا   سا ثيون: "ألن لب لب عودتنو تقد م لأللم عندلو للبع تن  سه" 

 ّمو مو قي  عن عد  جالز لبتقد م ألّن مو ه  صل  " ْن"    تقد  علينو، هيعكن  ن  

لبعيا  إبا  لألخاا سناال لبقوعادة نأخا سل ي لبليخ مهعد مهي  لبد ن عاد لبهعيد ه  عاد  

عاان لبنهااوة،  قااا : "لبكاان لااال لبقوعاادة منقاياا  ماان  خوخاانو، لإن كااون قااد لرتضااولو 

 :4لبأعنار من لبفل قين، هقد تقد  م عا  لبصل  من لبعاصا  ه  قا  لب أوج

ْ ـــــددنل تّـ  إذنل تنعن ـو  ن  ُْجلنـدنل  رسّْيتُــه ثن  كنونن ج لةِــْ  سوب نصن

هاإن قاباه "سوب صاو" مت لاام سقاباه " جلاد" للاا م عااا  ألن لبعصادر  ، لنظيالل قااا   

 :5رسي   لسن مقلل  لبضا 

 لشفـوُء غيـك خوسـلل  ْن تنْلأبـ   لو خأبــِت لخاـلن قـا  ِعْندلـم

هااإن قابااه "خااوسللً" مف ااا  سااه تقااد  علاا  عوملااه للااا قابااه "تلااأب " لبعنصاااب سااأن 

لبعصدر  ، لقد ليطل لبنهوة بتتم بنام قوعادتنم  ن  قاباال: إن "خاوسلل" منصااب سف ا  

مهالف  د  عليه لبف   لبعاكار سنْ دُ غيل  نّو ناودر هنقلر  نّو   نلى م  كثالة لبلااللد 

علاوة   ن ن الض عان لبلااللد لنتعلاك سوبت ليا ، ألن لاال لبت  تثات ها  ملاأب  مان لب

 .6عدل  عن لبند إب  لبقيوب، لذبك    أاز"
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للال مو  ّكدل لسن جن  من قا  ه  ج   لبلعوب عان لب الب قاا  لبقياوب،  قاا :  

"للعلم  نّك إذل  دّل  لبقيوب إب  ش ء مو، ثام خاع ت لب الب قاد نطقات هياه سلا ء آخال 

 .1ْب مو كنت عليه إب  مو لم عليه"عل  قيوبل غيلل، هد

                                                             
 .125: 1لبحصوةد   1
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 المسألة السادسة واألربعون

 الخالف في المنصو  في با  َعل مَ 

 

 قااا  لبلياا : "ل ّمااو لبهااو   ن  كانااو هاا  لألصاا  ماتااد  لخاااللً، ك لعاات ز اادلً  

، لبايس قوةعوً، لعند لبكاهيين: ثون  مف اب  سوب علعت: ثو ، لكاال قاوبال ها  خاال كاون

  غيال ل أاز ثاهه   ضوً    كان علعاوً، ل  ياعيللً ل  لخام إشاورة سل ء؛ إذ لبهو  

 .141: 4ذبك من خوةل لبع ورف، ل أاز ذبك ه  لا ن لبعنصاسين" 

ِلمن ،   ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً عن تاجيه ل خم لبثون  لبعنصاب س د  عن

. لإبهالب لبكاهيان إب  نصاه علا  لبهاو . لذلاب لباصال ان إبا   نّاه مف ا ياك ا  ثاونل

 تفصي  لبحوف:

قّلام لبنهااوة لأله ااو  لبنوصااا  بعف ااابين إباا  ثوثاا   قلااو ، لقااد جااوء تفصاايلنو هاا   

 لبعاتاد  م ظم كتب لبنها، خّعالو  ه و ً نوخح  تدخ  عل  لبأعلا  ل خاعي  لبعكانا  مان

  للبحال، هن  عالم  تادخ  علا  لاال لبأعلا  مان ثياي تلتياناو ها  ساوب لبنالخاخ لبتا

و  لاال خناج  لبهد ي عننو سعو قوبه لسان للاو ،  قاا  " ه ا .تدخ  عل  لبأعل  ل خعي 

...   سوبقلابلباوب ناعون:  ثدلعو:  ه او  لبقلااب، لإنعاو قيا  بناو ذباك؛ ألّن م ونيناو قوةعا

 لّْم  بف ، لتلل نقلم إب   رس    قلو :  ثدلو: مو  فيد ه  لبحال  قينو، للا  رس  : لجد، 

  لعادّ، علم" لدرى، ... للبثون : مو  فيد ه  لبحال رجهونوً، للا خعلا : ج السع ن   -

: ر ى، للناْب، لزعاام... للبثوباي: مااو  الد سااوباجنين، للبغوباب كانااه بليقاين، للااا لثنااون

... للبللساا : مااو  االلد سنعااو، للبغوبااب كاناه بللجهااون، للااا ثوثاا : لااّن، ِلامن لثلااب،  لعن

 لخو ...

دّ، لتاال ، للتحااا، لتحااا، لصاايّل، لبناااب لبثااون :  ه ااو  ل  بتصااييل، كأ اا ، لرن

، 2للو يلُرّدونكم ملن بعلد إيملانكم كفلاراً ، ل 1فجعلناه هباو منثلوراً لللب، قو  ت وب  

وتركنا بعضهم يومئل يموج في بعض3 ،واتخل للا إبراهيم خليال45، لقو  لبلوعل: 

لُم دنِبيون  - لزن إثْلن   -تنِحاُْب ُغلن

                                                             
 .23لبفلقون :   1

 .109لباقلة :   2

 .99لبكنف :   3

 .125لبنلوء :   4
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 :1لقو  

 هُصيّللل ِمثِْ  ك صفل مأْكا ِ 

 .2لقوبال: "للان  هللا هدل " للال موز  بلعضّ ِ" 

 ّماو لبعنصاااب لبثاون  هاا  لااال لأله او  هقااد لختلاف هاا  تاجيااه إعللساه سااين نهااوة  

ة لباصلة للبكاها ، هاالب نهاوة لباصالة إبا   نّاه منصااب علا  لبعف ابيا ، لذلاب نهاو

 ، لتفصي  ذبك عل  لبنها لبتوب :لبكاه  إب   نّه منصاب عل  لبهوبي 

رسط لألناوري سين لال لبعلأب  للبعنصاب ه  خال كون،  قا  "ذلب لبكاهياان  

إب   ن خال "كون" للبعف ا  لبثون  بـ لننت نصب علا  لبهاو . ذلاب لباصال ان إبا  

. ثاام ساايّن ثأااج كاا  هل اام، هقااد لثااتج 3 ن نصااانعو نصااب لبعف ااا  ،   علاا  لبهااو "

ه  أاز ه  لننت ز دلً قوةعوً  ن  كان ه  م ن  لننات ز ادلً ها  ثوبا  كاال، لبكاهيان سأنّ 

 .4 قا  "لكال  هلن   ضوً ه  لننت ز دلً قوةعوً "لننت ز دلً ه  ثوب  كال"

 ، ّمو لباصل ان هقد لثتأال ساقاب لبضعيل لبعنفص  م  لن ل خالتنو للبضعيل 

إ ّاول" للبضاعوةل   تقا   ثاال ً سهاو  ؛    ق  ثو ً ،  قا  "لكاابك قاوبال   ضاوً "لننتاه 

، لقد ذلب 5ه ُِد  شللط لبهو  هينعو؛ هاجب  ن  نتصاو نصب لبعف ا ،   عل  لبهو "

لبفللء إب   ّن لبثون  منصاب عل  لبتلايه سوبهو  ملتد ً ساقاعاه جعلا  لللهاوً لجاورلً 

لبتلااه سوبهاو  لمأللرلً،  قا  لألزللي "لذلب لبفللء إبا   ن لبثاون  منصااب علا  

. لقااـد ردّ قااا  لبفااللء سااأن لبعف ااا  6ملااتد ً ساقاعااه جعلاا  لللهااوً لجااورلً لمأااللرلً"

لبثون   ق  يعيللً ل ق  جومدلً، هضاوً عان  ن لبعف اابين  عكان  ن  هااهو إذل دّ  علينعاو 

دبياا  لذبااك    كااان هاا  لبهااو ،  قااا  لساان للااو  "ل أاااز سوإلجعااوب ثاااف لبعف ااابين 

 :8، لقابه7أين شركائي اللين كنتم تزعموننها  -: بدبي  لختصورل  ي

 نم عورلً علّ  لتنْهلنبُ تلى ثان   ُخنّـــ ل   ِ سأّي ِكتوبل    سأ ّ  
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. كعااو  ن لبعف ااا  لبثااون  1 ي: ت ععااننم شاالكوة ، لتهلااب ثااانم عاورلً علااّ " 

 2لسان للاو لباي لدع  هيه لبهوبي   عكن  ن  هاف عل  ر ي لبأعنار لختصورلً،  قا  

، ل جاوزل *"ل عتن  سوإلجعوب ثاف  ثدلعو لقتصورلً، ل ّماو لختصاورلً هعن اه لسان ملكاان

 :3لبأعنار كقابه

ل لبقد نن ْبتِ     ِ ـلن كْ لبعُ  من  سعن بِ  لبُعهــبِّ   هو تنظنّ  غيلن

من لبالين  ّن لال لأله و  محتص  سوبدخا  عل  لبأعلا  ل خاعي  لبعكانا  مان  

هوبفوةاادة   تااتم إ  ساااكل لااا ن لبأاا   ن، للااال  قتضاا  لباهااي هاا  لااال  لبعاتااد  للبحااال

لأله و  ه  لب الم  ؛ ذكل جّ  لبنهوة لال لأله و  ياعن عالما  ل ستادلء للبحاال، هناال 

خياا ه  قا  "لال سوب لبفوع  لباي  ت دَّلل ه له إب  مف ابين لبيس باك  ن تقتصال علا  

ك: ثلاب عااد هللا ز ادلً سكاللً، للاّن ععالل خوبادلً دلن لآلخال لذباك قابا لبعف ابين  ثد

 سو ، لخو  عاد هللا ز دلً  خو ، لمث  ذبك: ر ى عاد هللا ز ادلً صاوثانو، للجاد عااد هللا 

 ردب  ن  إنّعاو ز دلً ذل لبهفول . لإنعاو من اك  ن تقتصال علا   ثاد لبعف اابين لولناو  نّاك

يناو كاون  ل شاّكوً، لذكالب لألل  بات لم تايّن مو لختقل عند  من ثاو  لبعف اا  لألّل  ،  ق

لباي تضيف إبيه ماو لخاتقل باه عناد  مان لاا: هإنعاو ذكالب لننات لنهاال بتأ ا  خاال  

 ً ً  لبعف ا  لألل   قينو  .4 ل تقيم عليه ه  لبيقين" لبلكلبم تلد  ن تأ   لألل  هيه   ل شكو

ن، ل ادّ  علا   تاين من لبند  ّن خياا ه  لى  ّن لال لب نوصل تفيد لبلك للبيقي 

ذبك  ن خياا ه  لهم لال لب الم  سكون لبيس، لمان لبع لاا   ن كاون لبايس ل خالتنعاو 

بيلت سأه و  ثقيق  كعو ذكل جّ  لبنهوة، إنعو ل  عنوصل تفيد لتصوف لبحال سوبعاتد  ه  

مو مض  لعاّل عنه لب نصل  كون ، ل بيس  كابك بنفا  لتصاوف لبحاال سوبعاتاد ،  قاا  

س د ثلات سعن ب  لبعلهاب للبعنصاب س د  بيس لكون ، لكابك  نعنصاسوخياا ه "للب

لبهللف لبت  سعن ب  ثلات لكون؛ ألنّنعو  أ ون لبعاتد  للبعانّ  عليه هيعو مض   قينوً 

 ل شكوً  ل علعوً، لبيس سف    ثدثته مناك إبا  غيال  كضالست ل عطيات، إنعاو  أ اون 

 .5 "لألمل ه  علعك  قينوً  ل شكوً هيعو مض

                                                             

 .69: 2  لين لبعلوبك  1
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لب ّ  لسن لبّلللج كون  قلب لبنهوة إب  تايين مولي  لال لأله و  لسيون د بتناو  

من ثيي إنّنو عنوصل محتص  سوبأعل  ل خعي  لتفيد شكوً  ل  قينوً ه  مأعاب ل خعين، 

 قا  "للا لباي  ت دى إب  مف اابين لبايس باك  ن تقتصال علا   ثادلعو دلن لآلخال ، 

تنفا منك إب  غيل  ل   كان من لأله و  لبعدثلة، لإنعاو لا   للال لبصنف من لأله و 

 ه و  تدخ  عل  لبعاتد  للبحال هتأ   لبحال  قينوً  ل شكوً ، لذبك قابك: ثلب عااد هللا 

ز ادلً سكاللً، للاّن ععالل خوبادلً  خاو ، لخاو  عااد هللا ز ادلً  ساو ، لعلعات ز ادلً  خاو ، 

م تلد رر   لب ين. للجد عاد هللا ز ادل ذل لبهفاول لمث  ذبك: ر ى عاد هللا صوثانو، إذل ب

إذل بم تلد لبت  ه  م ن  لجدلن لبضاوب ،    تالى  نّاك إذل قلات: لننات ععاللً منطلقاوً ، 

، ل قاااا  لبلاانيل  "ل ّماااو نصاااب 1هإنّعااو شاااكك هاا  لنطاااوق ععاالل ل  هااا  ععاالل..."

لاا لبعاتاد  للبحاال، "علعت" للننت لبعف ابين : هليس لنو مف اا ن ها  لبهقيقا ، إنعاو 

للا ثد ي إمو م لا  لإمو مظنان، هكون ثم ل خام لألل   ن  لتفا  سو ستادلء، للبثاون  

. هند لبلنيل  للين  اين  نّه    اجد مف ا ن عل  لبهقيق ، إنعو لباي ج   2سوبحال"

لبنهوة  قابان سوبنصب بعف ابين نظل   لب وم  لبت  تقتض   ن  كان بك  م عا  عوم  

ل ن تلااا غ لبهلكاا  لإلعللسياا  لاا  لبتاا  تهكعاات هاا   قااال  لبنهااوة، لبااا نظلنااو إباا   ،

س ض لبتللكيب لبت  تأت  م نو لال لأله او  نهاا: ز اد لننات قاوةم،  ل ز اد قاوةم لننات 

باجدنو  نّنو   تأثيل هينو، إذ با كون بنو تأثيل لأله او  بنصاات م عابيناو، عكاس لأله او  

خم تقدّ   ل تأخل نها: ز د شولد لبكتوب مفتاثاوً لنهاا: لبكتاوبن لبهقيقي  هإننو تنصب ل 

 شولد ز دو مفتاثوً هاون لبفلق سيننو لسين مو لدعول لبنهوة من ه لي  لن ل خالتنو.

 إساللليموبادكتار هقد هّصلال لبقاا  ها  لاال لبحاوف، ه ّمو لباوثثان لبع وصللن  

  كاون لعتاااورل علا  تاجياه إعااللب لبلاومللة  بام   تالض علاا  ه ليا  لاال لأله ااو ، سا

ل خااعين س اادلو، إذ  ااالى  ن لااال لأله اااو    تنصااب مف ااابين، هناااـا    االى  ّن لناااو 

مف ابين، س  إنّاه متاخا  ها  لبعف اا  لألل  س اد ثااف ثالف لبأال؛ ألن لبف ا     قا  

ً عل  لخعين  للثدلً،  قا  "لنلتطي   ن نالب ه  لأله او  لألخالى لبتا  تنصاب  لقاعو

 ابين  صلنعو ماتد  لخال لل : ثلب للن لخـو ، لعلم لر ى للجد لزعم. هاإذل مف

قلت: لننت ز ادلً عوبعاوً هكاأّن لبتقاد ل: لنناـت لب لام ها  ز اد، للكاال ها  خاوةل لأله او  

هوبعف ا  لبثاون  لاا لبعف اا  لبهقيقا ،  ماو لبعنصااب لألل  هناا شا ء  ا اد لبعف ابيا  

، ل قا  "لبم  لتفتال إبا   ن لبف ا     عكان 3ل هونتصب"لبعاوشلة لإنعو تاخ  ه  لبت اي
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 ن  نصب مف اابين لنصاب لبعف اابين كعاو لرد ها  كتاانم لاا يالب مان لبتاخا  ل  

 .1  ق   ن  اق  لبف   عل  لخعين ل قوعوً للثدلً"

 قوبه لبدكتار لبلومللة  مو  أت :  ْن  وثظ هيعول عكن  

لب لم ه  ز د" قا   حوبف مو عليه  ص  لبأعل   ن لبقا  سأّن لبأعل  ه   صلنو " -1

؛ أله  تلكيانو لباليط إذ إّن لبأعل  "ز د عوبمو" للقا  لبظان ها  عنوبعيا  ز ا نّاه ـدل

 لاا مهاط لبفوةادة ، إذ إنّاه لبحاال، ل  ثوجا  إبا  لبقاا  سهااف ثالف لبأال ماان

  ز دل  عل  خاي  لبتاخ  لتقد عه ماق  لبعلند إبيه.

ي لعتعدل، بيس من لبهاف لباي  كان بغلض سوغ  كعو  لى ثم إن لبهاف لبا -2

لبليخ لبألجون ، س   دخ  ه  قضي  ل خم لبعنصاب عل  ن ب لبحوهض، للا 

 معو   تهتوجه لأله و  لبدلخل  عل  لبأعل  ل خعي  ه  لال لباوب.

معو قوبه، كيف  عكن منوقل  س ض لبأع  ثين ندخ  علينو لبلك  ل لبيقين نها:  -3

  د ه  لبعدرخ ، ل  نقا   ن  صلنو "لبعدرخ  ه  ز د":. ز

من للق  نظلة لبدكتار لبلومللة  كيف  عكان منوقلا  س اض لبقضاو و لبعحتصا   -4

 سظّن ل خالتنو من ثيي لإلبغوء للبت ليم:.

 ّمو لبدكتار خلي  ععو لل هيكود  حوبف لبنها ين ل  تعد م يورلً بتصانيف لبأعلا   

لبلياط    لب الة سصدر لألص  ، للال لأله و  لبت   لعينو لبنهوة مو لتلعيتنو مو قوبه 

كونت تلعيتنو  ه و ً إ  من قاي  تحل ج لبهلك  لإلعللسي  ه  ل خعين س دلو ها  يااء 

هللف  لب وما ، ل الى  نناو بيلات  ه او ً ثقيقا ، سا  لا  عنوصال لان  ل شاك تادثل ها  

 ّن ثلكا  لبنصاب علا  ل خاعين إنعاو لاا مان د ب  لبأعل  ل خعي  س دلو بيس غيال،  ل

قاياا  خااط خااوم  لبعاناا  كعااو جااوء لقتضااوء بلقيااوب لبلغاااي عاان لب االب،  قااا  "هنااال 

لبكلعاوب لبتاا   لااعينو لبنهاوة  ه ااو  لبظاان بيلات هاا  ثقيقتنااو  ه او ً ثقيقاا  للباااي ج اا  

ثلكا     لبنهوة  للكاننو ه  لأله و  لا ثلك  ثو  لبنصب عل  لبعاتد  للبحاـل، هكا 

سد بنو من تال ل عل  ياء هللف  لب وم ، للبنصب  لهم سأ  لباوب "لبعف ا  ساه" هنعاو 

مف ا ن، لبا قوبال سأن لب وق  سين لبف   لّن للبعاتد  ل  عوقا  لبظاّن  ل لبلاك  ل ... 

 ل قصااد لبتها اا  ... ل ن لبهلكاا  ثلكاا  لقتضااوء بلقيااوب لبلغاااي علاا  مااو جااوء عاان 

 .2جال إب  لال لباي ذلاال إبيه"لب لب، بعو لثتو
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لب ااّ  ماان لبعفيااد  ن نحااتم مااو ذلااب إبيااه لباااوثثان لبع وصااللن سعااو جااوء عاان  

  بقلاب عللبدكتارة إ عون لبكيون ، ثيي  هلدب لباوثث  قلعوً بلاهي عن د ب   ه و  ل

 لبتلكيب لبأعل  رلسط  ذبك سعو جوء عن لب لب م تعدة عل  خطب لب لب ه  لب صال

ي، هناا  تاالى  ن  ه ااو  لبقلاااب  لااّن ل خالتنااو  عنوصاال تاادخ  علاا  لبتلكيااب لألمااا

ثاال  لبأعلاا  ل خااع ، ل  عوقاا  بنااو سوأله ااو  هناا  عنوصاال ز ااودة ل ظناال  ننااو تقتفاا  

ن  س  لبدكتار خلي  ععو لل، ثم  خاب تهلي  لال لبقا  ه  ياء مقط  نثلي بع ول   س

ِلضن ملضن ماته، تقا : "لثكا  او  م لاال لب نوصال لا  لماو  لاع  ساـ " هخفيون بّعو من

لبقلااب للبصايللرة ثكام "كاون" تادخ  علا  جعلا  لخاعي  بت طا  لبحاال م نا  خوصااوً 

باه:  لمن ذبك مو لرد ه  خطا  م ول   سن  س  خفيون بعو ملض لهوته ثاين قاو  بعااب ً 

 دي إ س  من سوباوب: قو : نفل من قل ش  تاوشللن سعاتك. قو : ل هك بم: هاهللا مو بنم

لباااي  لاادءلم. ل ذن بلنااوب هاادخلال، هحطااب هااينم، هصاانف لبنااوب إباا   رس اا   صاانوف 

نيو، قااد هااكل هئا  ... لِماننم مان  طلاب لبادنيو س عاا  لآلخالة ل   طلاب لآلخالة س عا  لباد

ن من شحصه، لقورب من خطال لشّعل عن ثاسه، لزخلف نفله سوألمونا ، للتحاا  طومن

 ختل هللا ذر    إب  لبع صي ".

 لماطن لبلولد:  لتحان ختلن هللاِ ذر   ً إب  لبع صي   هأص  لبأعل  لبتابيدي: 

 

 

 ختـل هللا ذر  ــ  إبـ  لبع صيـــ 

 

 ماتد   م له  + خال  نكلة  قيد محصد

 لتحا ختــل هللا ذر  ــ  إب  لبع صي 

 

 عنصل تصييل  ماتد  + خال + قيد محصد 
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هنا  جعلا  لخاعي  ثابات س  اودة عنصال لبصايللرة "هوتحاا" بايس سف ا  لإنّعاو عنصاال 

 .1تصييل"

ل ادل بنو من لب لض لبلوسم معاو قوباه لبقادموء للبعهادثان،  ّن  لاّن ل خالتناو   

بد بي  بلف   لبكننو تنأى عنه ه  سقي  خصوةصه عاد   بفول تهع  شيئوً من لبحصوةد ل

ل شتلل  ه  لبهدث للب من م   نّه  تللءى  ّن هينو ثدثوً لبكان لبهقيقا  غيال ذباك،  ّماو 

ماان  ننعااو  2مااو  حااد ل خااعين لبعنصاااسين س اادلو هإننااو نعياا  إباا  مااو قوبااه لساان لبلااللج

لبيقين  ل لبتها ا  ها  لبحاال لتا اه لقتضوء بنال لأله و  غيل لبعدثلة إنعو تفيد لبلك  ل 

ماان لبعهاادثين لباادكتار خلياا  ععااو لل، ل كااان نصااانعو لقتضااوء بعااو جااوء عاان لب االب 

 مهققين سابك خط خوم  لبعان  للبع ن .

                                                             
 39-38بيد   لبتها لي  لب لسي : لب  ودة سين لبتلكيب للبد ب  ه  خطب لب صل لألماي، ه  ياء لبنظل   لبتا  1

 .181-180: 1 نظل لألصا  ه  لبنها   2



482 

 

 المسألة السابعة واألربعون

 الخالف في مجيو ظن، وحسب ... متعدية لثالثة مفاعيل

 

إباا  ثوثاا : سااوق   ه ااو  لبقلاااب،   قااا  لبلياا : "لعنااد لألخفااش،  نقاا  سااوبنع ة 

ك، ك ل زععتا  ضوً، قيوخوً   خاعوعوً، هيقاا :  ثلااتك ز ادلً قوةعاوً، لكاال  لننتاك، ل خلتا

 .142: 4ل لجدتك..." 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنهوة للألخفش، هقد ذلب لبنهاوة إبا   نّاه  

عاو  جااوز  نااأ  سنقلناو سااوبنع ة سين – علاام  –   أااز  ن  قاوب علاا   ه او  لبقلااب   رى 

 لألخفش ذبك. لإبيك تفصي  لبحوف:

ذلب خياا ه للبعوزن  للبفورخ  للألعلم للسن للو  إب   ّن لأله او  لبتا  نقلات  

ر ى  ناااأ  ل نّناام    أااّازلن لبقيااوب  –سااوبنع ة إباا  نصااب ثوثاا  مفوعياا  لاا :   علاام 

 ت ادلل ه لاه إبا  ثوثا  مف اابين، ل   أااز علينو،  قا  خياا ه: "لال سوب لبفوع  لباي 

 ن تقتصل عل  مف ا  مننو للثاد دلن لبثوثا ؛ ألّن لبعف اا  لولناو كوبفوعا  ها  لبااوب 

لألل  لباي قاله ه  لبع ن ، لذبك قابك:  رى هللا سلالل ز ادلً  ساو ، ل نااأب ز ادلً ععاللً 

 .1 سو هون، ل علم هللا ز دلً ععللً خيللً منك"

ا علا  لبفورخا : "قاو   ساا عثعاون:    أااز  ن  نقا  مان لاال لأله او  ل قا   س 

 .2غيل مو لخت ع ، لبم  أ :  لننت ز دلً ععللً منطلقوً"

ل قا  لألعلم: "للال لبضلب ه  ه لين من لأله و  لبتا  ها  لبااوب لبعتقاد  قاا   

 .3لال للعو  رى ل علم، للعو منقا ن من ر ى لعلم"

"لاال لبنقا  مقصاار علا  لاا ن لبف لاين دلن  خالتناو، للاا ل قا  لسان   ايش:  

 .4لبعلعاب عن لب لب"

 لقد لختد  لال لبفل م من لبنهوة سعو  أت : 

إّن لع ة لبنق  تلهم لبف   لبقوصل لباي    ت دى إبا  مف اا  للثاد، لماو  ت ادى  -1

 ر ى إب  مف ا  للثد سنفله إب  مف ابين،  مو ت د ه إب  ثوثا  هلام  لاع  إ  ها  

علاام  هوقتصاال علينعااو،  قااا  لساان موبااك: "لُردّ مااالب لألخفااش سااأن قياا : ثاام  –
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لع ة لبت د    ن تلهم سنو مو    ت دى سعو  ت دى إب  للثد سنفله، لمو  ت دى إب  

للثد سعو  ت دى إب  لثنين، هعقتض  لال      ادّى ساوبنع ة مت اد إبا  لثناين؛ ب اد  

ل رى إب  ثوث ، عل  خوف لبقيوب، هقا ،   ص  ملهم سه، بكن خع  ت دي  علم

لبم  لهم س لم لر ى ش ء من  خالتناو؛ ألن لبعلاعاب لبعحاوبف بلقياوب    قاوب 

 .1عليه"

لبنق  سوبنع ة سوب مان لبلاعوب، هوبنهاوة  اللن  ن نقا  لبف ا  لبقوصال    كاان إ   -2

لال  سنق  عن لب لب، للا مو  نطام عل  لّن ل خالتنو،  قا  لبلي : "لبيلت

لب  ودلب قيوخوً مطلدلً، هليس بك  ن تقاا  ماثوً ها  لالف:  لالف، لها  نصال: 

 نصل؛ لبنال ُردّ عل  لألخفش ه  قيوب  لان ل ثلاب ل خاو  علا   علام ل رى، 

لكال   تقا : نّصل ل  دنّخ ، لكال ه  غيل ذبك من لألسالب، س   هتاوج ها  كا  

 .2سوب إب  خعوب لخت عو  لبلفظ لبع يّن"

 سااا لبهلاان لألخفااش هقااد ر ى جااالز ت د اا   لااّن ل خالتنااو  إباا  ثوثاا   ل مااو

علم ، نها:  لننت ز ادلً ععالل قوةعاوً،  ثلاات ز ادلً ععالل  –مفوعي ، قيوخوً عل   ر ى 

جوبلوً، لب ّ   ّل  من ذكل ذبك عنه لسن جنا ،  قاا : "ل جاوز  ساا لبهلان  لننات ز ادلً 

ا عثعاون: قاو  لخاتغنت لب الب عان ذباك سقاابنم: ععللً عوقوً، لنها ذبك: للمتن  منه  س

 .3ج لته  ظنّه عوقوً"

ل قاا  لألعلاام: "لقاوب لألخفااش علينعااو  خالتناو هيقااا :  لاان ز اد ععااللً  خااو   

 . 4منطلقوً لمو  شاه ذبك، لغيلل    تأولز مو قوبت لب لب"

وً ل قا   سا لباقوء لب كالي: "ل جوز لألخفش ذبك ها  جعيا  ساوب "لننات" قيوخا 

ل قااا  لساان لبهوجااب: "لقااد  جااوز لألخفااش:  لنناات ل ثلااات  5علاا  " علعاات ل ر اات"

 .6ل خلت ل زععت"

ل قا  لسن   يش: "لكون  سا لبهلن لألخفش  قيس علينعو خوةل  خالتنعو هيأي   

 ً لقااد ذكاال  سااا ثيااون  . 7 لن ز دو ععللً  خو  قوةعوً، ل زعم سكل مهعدلً ج فللً منطلقو
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ختور مو ذلب إبيه لألخفاش،  قاا : "لزلد لألخفاش قيوخاوً للختاورل لسان  ّن لسن لبّلللج ل

 .1لبّلللج  لن ل ثلب ل زعم ل لجد"

لقد لعتعد لألخفش دبي  لبقيوب بتاجيه مو ذلب إبيه، لبم  لندل ها  ذباك خاعوب،  

ذل عادّب إعلام  هاوب لب  –ألنّه بم  لع  ه  كو  مث  مو ذلب إبيه، إ  ه  ه لاين  ر ى 

 ن من لأله و ، قوبال: ج لته  ظن ععللً قوةعوً كعو ذكل لسن جن .غيل لا 

ل عكن لبلد عل  مو جوء سه لألخفش، هإنّه با ذلانو مالاه ل   أااز بناو  ن ننقا   

س ض لأله و  نها كلاب لبالت:، هتقا   كلاتك ز دلً جا ، لبأوز نقلنو سوبتض يف، 

ا جوز لبقيوب ه  لال بأوز   ضاوً، ها  ل ظنل  ّن ذبك بم  أ  لتفوقوً،  قا  لبلي : "لب

غيل  ه و  لبقلاب، نهاا:  كلااتك ز ادلً جاَّا ، ل ج لتاك ز ادلً قوةعاوً، لبأاوز سوبتضا يف 

 .2  ضوً، ه   ه و  لبقلاب لغيللو، لبم  أ  لتفوقوً"

ل قااا  لسااان موباااك: "لبااا خاااوف لبقياااوب علاا    علااام  ل   رى  بأاااوز  ن  قاااو :  

 ً  .3  للال    أاز سإجعوب"  كليت ز دلً عنعْلل ثاسو

للخاااتكعو ً بعتوس ااا  لاااال لبحاااوف نااالى  ن نااااكل ماااو جاااوء عناااد  ثاااد لبااااوثثين  

لبع وصل ن هوألختوذ عاوب ثلن قد ت لض بعث  لبحوف لبلوسم، هاكل ر ي لبأعنار 

علام  ل   اُاين لبقياوب علياه، لر ى آخال  ااين  –من عاد  لبت د ا  إ  ها  لبف لاين  ر ى 

 لى لجنوً بلتفلق  سين سوق   ه و  لبقلاب إب   ن  لتض  بنفله ر  وً  نظال لبقيوب، ل  

من خوبه إب   ن ذبك معو  وةم لبت ايل لبعاج  لبعطلاب ه  س ض لألثيون، هوباجناون 

عناادل ماوثااون، لل ختيااور بلعااتكلم هاا  مللعااوة لبعوسلااوب،  قااا : "لتعياا  إباا   لبنعااو 

لبف لين لبع نيين  علام لر ى  ل  تااين قياوب شا ء جعنلة لبنهوة، هتقصل لبت د   عل  

علينعو من  ه و  لبيقين للبلجهون لغيللعو، هو  صان عنادلو  ن تقاا   لنناُت لبلجا  

لبلايورة قودما ، ل ثلااته لبلافل هيناو مل هاوً ها  ثاين  صان لاال عناد س اض آخال  اااين 

ن نظوةللعاو مان  ه او  لبقيوب عل  لبف لين لبلوبفين، ل   لى لجناوً بلتفلقا  سيننعاو لساي

. ل قاا  لألخاتوذ عااوب ثلان 4لبيقين للبلجهون لبت  تنصب مف ابين سهلاب لألصا "

م لقوً عل  لال لباند: "للاال ر ي ثلان لبياا ، هإنّاه ما  خلاال مان لبتلادد للبتضاييم، 

 لاو ل لألصااا  لبلغا اا  لب وما ، ل وةاام لبت اياال لبعاااج  لبعطلااب هاا  س ااض لألثيااون، 

بلج  لبليورة قودم ؛ سد ً من ج لت لبلج   ظن لبلايورة قودما ، إذ مان هتقا :  لننت ل
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لبدللع  لباوغي ، لل خت عو ب لبوزم  ه  لب لاا  لبهد ثا  ماو قاد  أ ا  باه لبتفضاي . 

 .1هعن لبحيل إسوث  لبل  ين، لتل  ل ختيور بلعتكلم  للع  هيه لبعوسلوب"

لبنهاا ين، لب لّاه  لاتند ها  ذباك  للباي  عي  إبيه لباوثاي ماو ذلاب إبياه جعناار 

 إب :

قااا  لألخفااش   تعااد علاا  لبقيااوب ل فتقااد إباا  لبلااعوب، للبنقاا  سااوبنع ة سااوب ماان  -1

لبلااعوب،  قااا  لساان للااو : "لقياا  لبنقاا  سااوبنع ة كلّااه خااعوعّ  لقياا : قيوخاا  هاا  

 .2لبقوصل للبعت دي إب  للثد، للبهم  نّه قيوخ  ه  لبقوصل، خعوع  ه  غيلل"

ًَ عن كو  لب لب، للستدلء بغ  بم   لهنو  صهوسنو، ه  ت د   ل -2 ال لأله و  خللجو

 قا  لألزللي: "لمن ال من  ن  قو :  لننت ز دلً ععللً قوةعاوً، ألنّاه بام  نقا  عان 

 .3لب لب، هوب  ودة عليه لستدلء بغ "

لغو   لبكو  لب لس  شياعه ه  لبقيوب لل خت عو ،  قا  لسان جنا : "لإذل هلاو 

 .4ل خت عو  لقاي ه  لبقيوب هابك مو   غو   لرلءل" لبل ء ه 
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 المسألة الثامنة واألربعون

 الخالف في حلف المفعو  األو  مع األفعا  الناصبة لثالثة مفاعيل

 

 قا  لبلي : "للولل ماالب خاياا ه:  نّاه    أااز ذكال  لبناو، لتال  لبثاون   

جاالى ماان لبثوثاا ، هااا ض لبنهااوة  للبثوبااي، ألنّااه قااو :    أاااز  ن  قتصاال علاا  للثااد 

ز ل قتصور عل  لألل .  كومه عل  لوللل، لبم  أّاِ

ل جوزل لسن لبّلللج مطلقوً، لقو  لبليلله :  رلد خياا ه  نّه    هلان ل قتصاور  

 عل  لألل ، ألنّه    أاز مطلقوً.

عان  لمالب لسن لبّلللج  لب ، إذ   مون ، لتا ه لبعتأخللن، هإذل قط ت لبنظل 

عاو لعاو، لألل  ههو  لبعف اا  لبثاون  ما  لبثوباي، كهاو  مف ااب  عِلعات ما  لبثاون ، ألنّن

 .145: 4للألل  لا لباي زلد سلاب لبنع ة كعو مض ". 

ذكاال لبلياا  هاا  لااال لبااند خوهااوً ثااا  ثاااف لبعف ااا  لألل  ماا  لأله ااو   

اف ماان مناا  لبهاا لبنوصااا  بثوثاا  مفوعياا ، هت ااددب آرلء لبنهااوة هاا  لااال لبهاااف، هعااننم

ااْن  أااّاز ثاااف لآلخاال ن هقااط؛  لمااننم ماان  جااوزل، لمااننم  أياا  ثاااف لألل ، لمااننم من

 ألننعو ه  ثكم مف اب  لّن. لإبيك تفصي  لبحوف:

ذلاب خاياا ه لمان تا ااه مان لبنهاوة إبا   نّااه    أااز ثااف لبعف ااا  لألل  ل   

ك،  قااا : "لااال سااوب غياالل ماا  لأله ااو  لبتاا  تنصااب ثوثاا  مفوعياا ، لقااد نااّد علاا  ذباا

لبفوع  لباي  ت دّلل ه له إب  ثوث  مف ابين ل   أاز  ن تقتصل عل  مف ا  مننم للثد 

 .1دلن لبثوث "

ل قااا  لبعااالد: "ل   أاااز ل قتصااور علاا  س ااض مف ا تنااو دلن س ااض؛ ألن  

. 2"لبع ن   ُاط  لب اورة عنه، ألّن لبعف اابين لستادلء لخاال، للبعف اا  لألل  كاون هاوعوً 

ل قا  لسن لبّلللج: "هو  أاز  ن  لغ  من لبكو  مو إذل ثاهته سق  لبكو  غيل تو ، لبا 

 بغيت " علعت لر  ت" من قابك: " ر  ت ز دلً سكللً خيال لبناوب ل علعات سلاللً خوبادلً 

شل لبنوب، للبعلغ  كوبعهالف باق  ز د سكل خيل لبنوب، ه  د سغيل خال للبكو  غيال 

 .3و "مدتلف ل  ت
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ل قا  لسن عصفار: "ل ماو ثااف لثناين منناو  ل للثاد هأاوة  علا  ل ختصاور،  

. ل قا  لبلنيل : "ألنّك   تل د سقابك   علعات ز ادلً  1ل مو عل  ل قتصور هغيل جوة "

 ي ج لته عوبعوً عل  لإلطوق، لال مهو ، إنعو تل د  علعته سنال لبهد ي، هوسد من ذكل 

 .2ه"لبهد ي لباي  علعته س

لقد تا  خياا ه ه  ر  ه لبلوسم جعوع  من لبنهوة ذكللم  سا ثيون، لسان لبااوذش  

للسن طولل للسن خللف للألختوذ  سا عل ،  قا   سا ثيون: "لماالب خاياا ه إبا   نّاه 

   أاز  ن  تقصال عناه ل  علياه، للاا قاا  لسان لبااوذش للسان طاولل للسان خاللف، 

 .3للألختوذ  س  عل  للسن عصفار"

لقد لثتج لسان عصافار بناال لبفل ام ساأّن لبهااف بام  أا  خلاي  لبتااوب  علعات  

 ت،  قاا :لبعت د   إب  ثوث  سأعلعت لبعت د   إب  لثنين لبعنقاب  من علعات سع نا  علها

نقاب  ثنين لبعل"إنّعو بم  أ  ذبك  بتاوب  علعت لبعت د   إب  ثوث  سأعلعت لبعت د   إب  

  بام م  أاز باابك،    تالى  نّاك إذل قلات:  علعات ز ادلً  خاومن علعت سع ن  علهت هل

مان  تدر ل  ل   علعت لبعنقاب  من علعت سع ن  علهت، هلام تهااف شايئوً  ل لبعنقابا 

 علعت لبعت د   إب  لبعف ابين هتكان قد ثاهت مف ا ً للثدلً:.

قد ثاهت  لإذل قلت:  علعت ز دلً، بم تدر   ضوً ل  ل  لبعت د   إب  ثوث  هتكان 

ي ذباك  ادد مف ابين،  ل لبعت د   إب  مف ابين هتكان قد ثاهت مف اا ً للثادلً هلّعاو كاون

 إب  لبلاس بم  أ .

لبم  أ  ه   خالب  علعت، لإن كون ذبك هينو    ددي إبا  لبلااس، ثعاوً علا   

 .4 علعت ألنّنو إنّعو ت دّب إب  ثوث  سوبهع  علينو  ل تضعننو م نولو"

ماان نلاااه إباا   5لبااا ن  جااوزلل لبهاااف، هقااد لختلااف هاا  لبنلااا  إبااينم، هعااننم ّمااو  

لبعالد للا محوبف بعو جوء عنادل كعاو نُقا  ها  لبال ي لألل ، لماننم مان نلااه إبا  لسان 

ّطوب لغيللم،  قا  لسن موبك: "إ  ل قتصور عل  لبعلهاب هإنّه  كيلون للسن موبك لخن

 .6ةدة، لجوة  ه   علم ل خالتنو بهصا  لبفوةدة"غيل جوة  ه  لن ل خالتنو ب د  لبفو

                                                             
 .313: 3شل  لبأع    1
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 قاااا   ساااا ثياااون: "ل أااااز  ن  قتصااال علياااه ل هااااف لبعف اااابين لألخيااال ن  

. ل قااا  1هتقا : علعاات كالااك خااعينو ل   اااكل ماان  علعاات ز ااد ل   اااكل مااو  علعتااه"

 لبلياط : لعليه لألكثل، مننم لبعالد، للسن كيلون، لرّجهه لسن موبك لخّطوب:  أااز

ثاف لألل  سللط ذكل لآلخل ن  ل لآلخل ن سللط ذكل لألل : كقابك:  علعات كالاك 

خعينوً سهاف لبع لم،  ل  علعت ز دلً سهاف لبثاون  للبثوباي إن بام  نْحاُ  لبكاو  مان هوةادة 

 .2ساكل لبع لم سه ه  لبصارة لأللب  للبُعْ لم ه  لبثوني "

لبتلكياب كعاو  هصا  بهااف  ثاد لقد لثتج لال لبفل م  ّن لبهاف    دثل عل   

مف اب  لن هوبفوةدة   ت د  سو ختغنوء عن لبعف ا ،  قا  لسن عقي : "لذبك ألن لبفوةدة 

  ت اااد  سو خاااتغنوء عناااه كعاااو ت اااد  سو خاااتغنوء عااان  ثاااد مف ااااب  لننااات، ل  ت اااد  

عات سو قتصور عليه كعو تقد ، كعو ت د  سو قتصور عل   ل  مف اب  لننت، هتقا :  عل

دلرن  طيا ً ل  تاكل من  علعت لتقا : علعت ز دلً. ل  تاكل مو  علعت"
3. 

ل ّمو لبفل م لبثوبي من لبنهوة، هنا لباي ذلب إبيه لبللاسين ل ظنال  نّاه محاوبف  

بلعالب لبلوسم، هإنّه  أّاز ثاف لبعف ا  لألل  هقط، هيلى  ّن تلكيب   علعات ععاللً 

تااكل مان  علعتاه ساوبحال،  قاا : "  نا  ل قتصاور علياه قوةعوً  ثاف مف ابه لألل  ل  

. ل قا  لبلياط : "لبثوباي لعلياه لبّلالاسين:  أااز ثااف 4له      لغ  لبف   عننعو"

لألل  هقااط ذكاال لآلخاال ن نهااا:  علعاات كالااك خااعينو، ل   أاااز ثاااف لآلخاال ن دلن 

ثااد لآلخااال ن لألل ، ل  ثاااف لبثوثاا  ل  ثاااف لألل  ل ثااد لآلخاال ن، ل  ثاااف  

 .5هقط"

ل مو لبفل م لبللس  لباي  لى  نّه  أاز ثاف لآلخال ن هقاط، دلن لألل  لعلياه  

لبألماا  للااا لختيااور لساان لبقّااالب، هيقااا  هيااه لبلااياط : "لبللساا  لعليااه لبألماا ، 

للختورل لسان لبقاّالب:  أااز ثااف لآلخال ن هقاط، ألنّنعاو ها  ثكام مف ااب  لاّن، دلن 

 .6لبفوع "لألل ، ألنّه ه  ثكم 

دّ لسن عصفار لا ن لبعالاين  لبثوبي للبللس    قاا : "ل جاوزلل:  علعاُت   لقد رن

ز دلً، إذل قدّرب ز دلً لبعف ا  لألل ، هإّن قدّرته لبثون   ل لبثوبي بام  أا ، ألّن لبثاون    

  لتغن  عن لبثوبي، ل  لبثوبي عن لبثون  ألّن  صلنعو لبعاتد  للبحال.
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 علعُت ز ادلً  خاو ، إذل قادّرب لاا ن لبعف اابين لعاو لبلاالن كوناو لكابك  جوزلل:  

ماتد  لخاللً هاإْن قادّرب  ثادلعو لاا لبعف اا  لألل  للآلخال  ثاد لبعف اابين لبثاونيين بام 

 أ    ضوً، بعو ذكلنو من  ّن لبعف ابين    لتغن   ثدلعو عان لآلخال، لذباك عنادنو كلّاه 

 .1معتن  بلاس لباي تقد  ذكلل"

 ن نلى مو جوء عند لباوثثين لبع وصال ن بن الف ر  نام ها  لاال لبحاوف، سق   

هقد ذلب لبدكتار لبانو إب  لرتضوء مو جوء عن لسن كيلون ل  ّدل ه  مو ذلاب إبياه، ألنّاه 

 االى  ن ر ي لساان كيلااون   ضاادل لبقيااوب،  قااا : هااأعلم لنهااال مت ااد هاا  لبهقيقاا  إباا  

ثاف مف ابينو جعي اوً، هإنّاه  أااز ثااف مف ابين كأعط ، لبعو كونت " عط "  أاز 

لبثوثاا  لننااو لكااابك  أاااز ثاااف لألل  لثاادل دلن لألخياال ن، للآلخاال ن دلن لألل ، 

 . 2قيوخوً عل  ثاف  ثد مف اب   عط  دلن لآلخل"

 لمو قوبه لبدكتار لبانو  عكن منوقلته عل  لبنها لبتوب : 

تاط  ج لرلو لرتاوط مو س اد هأعط  ل خالتنو  ه و  تدخ  عل  لبأع  لبت    تل 

لن لعلم ل علم، هوألص  هينو  ن تدخ  عل  تلكيب جعل  لخع     عكان لبفصا  ساين 

مكانوتاه،  ّماو  عطاا  لغيللاو ماان لأله او  لبتا    تاالتاط سوبأعلا  ل خااعي  لبعكانا  ماان 

لبعاتد  للبحال، هيعكن ثاف م عابينو، لب ّ  ه  مو  شاور إبياه لسان لبهوجاب دبايو علا  

ذبك،  قاا : "لإنّعاو لختصات سومتناوب ل قتصاور علا   ثاد مف ابيناو ألنّناو ها  مف ابيناو 

سحاوف سااوب كلاااب، هإنّااه   رسااط سااين مف ابينااو هلااابك جااوز ذكاال  ثاادلعو دلن لآلخاال 

 .3سحوف لال لباوب"

ل قا  لبأوم : "لقاد  هااهون م اوً كقاباك  هاون   طا ، ل كلاا  إذ  لاتفود مان  

لبعف ابين سحوف مف ااب   ساوب علعات  هإنّاك   تهااهنعو نلايو منلايو. مثله هوةدة سدلن 

هااو تقااا :  علعاات للنناات  ب ااد  لبفوةاادة إذ ماان لبع لااا   ن لإلنلااون    حلااا ماان علاام 

 .4للن"

للباي  ظنل بلاوثي  ّن مو ذلب إبيه خياا ه لمن تا ه من لبنهوة لا  قالب إبا   

عنااد لب لعااوء؛ هإنّااه   ثاااف إ  ساادبي ، لب ااّ  مقتضاا  لبتلكيااب، ألنّااه لكعااو لااا م لااا  

لباوثي  ضيف إب  لال مو جوء عند لبادكتار شال ف لبنأاور ألنّاه  نوخاب لبعقاو ،  قاا : 

"للباي  رلل  ّن لب لس     لتض   ن  كان كومه مانعوً، هإذل ثاف كون لنو  ماو  اد  
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لما  إبياه لبعاتكلم،  ّماو عل  لبهاف بفظوً  ل م ن ، ثيي  در   ّن لبلوم  قاد  در  ماو  

 ن  هاف دلن تل  دبي  عل  لبعهالف هنال بيس من خنْعت بغ  لب لس ، هوبااي  ظنال 

 . 1ب  لا من  لبهاف"

                                                             
، 23، لب دد 14لبعألد  مأل  جوم      لبقلى ب لا  لبلل    للبلغ  لب لسي  لآدلسنو   1124 سا لبهلن سن لباوذش ل ثلل لبنهاي:   1
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 المسألة التاسعة واألربعون

 الخالف في مجيو مفعو  ظن وأخواتها ضميراً أو اسم إشارة

 

مقو  مف ابينو، تقا   قا  لبلي : "قو  لبفللء: لقد  قا  لبضعيل للخم لإلشورة  

 بقلاب.لبعن قو :  لن ز دلً قوةعوً،  نو   ضوً  لنه،  ل  لن لال، لكال سوق   ه و  

 قو  لألندبل : با جوز قيو  بفظ "ذل "  ل "لال" مقو  لبأعل ، بأوز لقاعه صل ، 

بصل    لبيس مو قو  سل ء، ألّن مف اب  سوب "علعت" ستقد ل لبعفلد عل  مو قدمنول لل

عصادر، ر سوبعفلد عل  ثو . قاو  لألندبلا  لغيالل: إّن لبضاعيل للإلشاورة سع نا  لبتقدّ 

 .153 – 152: 4 ي لننت لبظّن قلت:   من  معو قوبه لبفللء، عل  مو ذكلنو". 

 ظناال  ّن لبحااوف لباااي  لردل لبلياا  هاا  لااال لبااند باايس كايااللً، هعضااعانه  

ن  ل لخاام إشااورة ماادبا ً عليااه ماامأاا ء مف اااب  لااّن  ل سااوق   ه ااو  لبقلاااب يااعيللً 

 لبتلكيب لإبيك سيون لبحوف:

ذلب لبفللء إب   نّه  أاز قيو  لبضعيل للخم لإلشورة مقو  لبعف ابين إذل خام مو  

 ند ه علينعو، ل ظنل  ّن لسن لبهوجب قد ذكل مث  لال لبل ي لبكنه بم  لل بلفللء،  قا : 

  ن  كانااو مف ااابين كقااا  قوةاا  لنناات ز اادلً "ألّن ذل  إنّعااو  قاا  س ااد تقااد  ذكاال مااو  صاانه 

 .1قوةعوً، هتقا : لننت ذل   ي لننت ذل  لبظن  ي لنو ِمثلنه"

لب ّ  ه  كو  لسن عقي  مو  ليل إب  لال لبعالب،  قا : "هإن لق  ماق نعو  ي  

 ذكل س د إخنود لال لأله و  إب  هوعلنو:

 للف: نها لننت عند ،

  ل شانه: نها لننت بك،

 يعيل: نها لننته، ل 

 ل لخام إشاورة: نهاا لننات ذباك. لمتناا  ل قتصاور علياه،  ي علا   ثاد لبعااكارلب ماان 

 .2لبظلف لمو س د"

 مو مو نقله لبلي  عن لألندبل  من  ّن  ذل  للال   قامون مقو  لبأعلا  هيق اون  

 ت :صل ،  ل  ننعو  لبضعيل للإلشورة  قومو مقو  لبعصدر، هيعكن لبلدّ عليه سوآل

                                                             
 .66: 2لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1

 .354-353: 1لبعلوعد   2
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ف  جع  لبنهوة عل  لقاب صل  لبعاصا  جعل   ل مو  دل  سوبأعل  كعو ه  لبظل -1

 للبأور للبعأللر.

مو قوبه لألندبل  عن  ّن  لبضعيل للإلشورة  مصدرو    لتقيم؛ ألّن لبحوف ثا   -2

مف اب   ه و  لبقلاب،  مو لقاب لبعصدر يعيللً للخم إشاورة هاو خاوف ثاباه، 

 1فلنني أعلبله عللاباً ال أعلبله أحلداً ملن العلالمينل  قا  لسان موباك: " ل ياعيل

 .2للخم لإلشورة نها: آلخاّن ذبك لبهم"

ه ل ظناال  ّن مااو ذلااب إبيااه لبفااللء لتا ااه هيااه لبلياا ، لااا لباال ي لباااي  عياا  إبياا

 لباوثي، لب لّه  ضوف إب  مو ذلاو إبيه لآلت :

لبّعاو تقاد  لبكاو    لألصا  ها  لبكاو   ن  اأت  دلن ثااف ماو   تادب ثوجا  إبياه  -1

 ل ل سوبهاف جوز لبتلكيب،  قا  لسن موبك: "هلا قاو  قوةا  دلن تقاد  كاو ، ل  

 .3مو  قا  مقومه:  لننت  مقتصللً بم  أ  ب د  لبفوةدة"

كعو لا م لا   ّن لبتلكيب لباي جوء عناد لبفاللء  قاا  علا  لبهااف بد با  لبهاو   -2

وً: لمثاا  لااال لبتلكيااب كثياال هاا  كااو  عليااه سعااو خاااقه ماان نهااا:  لاان ز اادلً قوةعاا

لب لب،  قا  لألناوري: "للبهاف ه  كومنم بد ب  لبهو  لكثلة ل خت عو   كثل 

 .4من  ن  هص "

                                                             
 .115لبعوةدة:   1

 .181: 2شل  لبتلني    2

 .553: 2شل  لبكوهي  لبلوهي    3

 .10 73: 1لإلنصوف   4
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 المسألة الخمسون

 الخالف في  اإللغاو والتعليق في األفعا  التي تنصب ثالثة مفاعيل

 

ن لبعف اااابين  قاااا  لبليااا : "ل ّماااو لإلبغاااوء للبت ليااام هااا    علااام ل رى ، عااا 

بينعاو وبنلاا  إلألخيلْ ن، هوبظولل، كعو ذلب إبيه لسن موبك،  نّه  أاز لإلبغاوء للبت ليام س

لمو ز اد  كعو جوء ذبك ه  عنِلم لر ى، تقا :  علعتك ب  د منطلم، ل ز د قوةم    ععلل،

 قوةعوً، لز دو  علعتك قوةمو، لز دو قوةمو  علعتك.

عو بنم  لمَّ هوعله، نها:  ُعلعت مو ز د قوةعوً، لز د لكال لبهكم إذل سنيت سوب  علم ب 

إبينعاو.  سوبنلاا   ُْعلعت قوةم. لقو  لألندبل : لباي  ُعاّاِ  علياه: لمتناوب لبت ليام للإلبغاوء

قه، رل لت ليله  س ض نلخ لبأ لبيّ ، مو  د  عل   نّك إذل سنيت لبف   بلفوع  لمتن  إبغو

 لإذل سنيته بلعف ا  جوز.

ى،  نه   من  من لإلبغوء للبت ليم خالء سن  لبف   بلفوع   ل بلعف ا . للباي  ر 

وةمو، ب  ادو قا لقو  لسن ج فل: با  بغيت هقلت: ز دو  علعتاك قاوةمو،  ل علَّقات هقلات:  علعتاك

ال ألل ، لكالبهص  لإلبغوء للإلععو  ه  ثوب  للثدة، ألنّه  سدَّ من إععوبه ه  لبعف ا  

   ه  ثوب  للثدة. هص  لبت ليم للإلععو

ل،  ل ت ليقاه سوبنلاا    ، ألن إععوباه سوبنلاا  إبا  شا ء، لإبغاوءن لبيس مو قو  سلا ءل

 ، لكال إب  ش ء آخل، هنا مث : ز د علعت قوةم،  ععلته ه  لبفوع  ل بغيته عن لبعف ا

 نا  مه : علعت ب  اد قاوةم:  ععلتاه ها  لبفوعا  لعلقتاه عان لبعف اا ، ل  ضاوً، لبع عا  

ِلاام، هااوبعلغ  غياال لبع عاا ". لبنعاا ة،  -168 :4ي لبتصااييل للبعْلغاا   ل لبع لم: صاا  عن

169. 

 تضعن نّد لبلي  خوهوً ثا  لإلبغوء للبت ليم ه  لأله و  لبت  تنصب ثوثا   

  لان  رى  هوسن موبك لمن تا ه من لبنهوة  أي لن هينعو ماو  أااز ها –مفوعي    علم 

 ن اان ذباكألندبلا  لمان تا اه مان لبنهاوة هاإنّنم  عل خالتنو مان لإلبغاوء للبت ليام،  ماو ل

 لإبيك تفصي  لبحوف:

قااا  منوقلاا  تفوصااي  لبحااوف، ب ااّ  لبعنوخااب  ن ناااكل لنااو لبعقصاااد سوإلبغااوء  

 للبت ليم.
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هوإلبغوء: إسطو  عع  لان ل خالتناو بفظاوً لمهاوً ستاخاط لب وما  لتاأخلل،  قاا   

 ً  .1 لمهوً بض ف لب وم  سعتاخطه"لسن للو : "لإلبغوء، للا إسطو  لب ع  بفظو

للبت ليم: إسطو  عع  لن ل خالتنو بفظوً   مهوً باجاد مو  عن  لب عا  ماوشالة  

كو  ل ستدلء ل  لبقلم ...،  قا  لسن للو : "لبت ليم، للاا إسطاو  لب عا  بفظاوً   مهاوً 

 . 2بعأ ء موبه صدر لبكو  س دل"

ل رى   –مااو  لاا ل سإجااوزة ت لياام  علم ذكاال س ااض لبنهااوة  ن هاا  كااو  خااياا ه 

لب لّنو ننق  لبند لباي هنم لبنهوة عناه،  قاا  خاياا ه: "لنظيال إن مكلاارة إذل بهقتناو 

هلل نلدلكم عللى لقاو    ضاوً  3ولقد علملت الجنلة أنّهلم لمحضلرونلبوُ  قابه ت وب : 

لننو سعن ب    هنم إذل قلت: ، هإنّكم 4ي خلق جديدفرجل ينبّئكم إذا مزقتم كلَّ ُممّز  إنّكم ل

 .5 ناّئنم   هنم  هض ُ 

 قااا  لساان  ساا  لبلسياا : "للبظااولل ماان كااو  خااياا ه  ن لبت لياام  كااان هاا  لااال 

 ّمو لسن موباك لبااي خاور مادلر لبحاوف ثاباه هقاد  جاوز لبت ليام للإلبغاوء ها   6لأله و "

بلفوعا   ل لبعف اا ،  قاا : لا ن لبف لين ثعوً بنعو عل  خوةل لباوب، "خالًء سُن  لبف   

هقد لنل  ن لبعهقم من  جوز لإلبغوء للبت ليم ه  لال لباوب   من ه، هوبصهين  ن  علم 

ل خالتنااو معااو  اناا  بلعف ااا  ملااول   بظاان ل خالتنااو، ... لجااوء هاا   علاام ل خالتنااو 

 .7بهصا  لبفوةدة"

صالنعو مان ل قاا   ساا ثياون: "للختلفاال ها  إبغاوء لبف ا  عننعاو هيلج اون إبا   

لبعاتد  للبحال هالب قا  إب  جالز لإلبغاوء خاالء سنا  لبف ا  بلفوعا ،    سنا  بلعف اا ، 

 .8للا لختيور لسن موبك"

ل قا  لسن عقي  مقتفيوً  ثللعو: "لبلثون  للبثوبي س اد لبنقا  ماو بنعاو قالاه مطلقاوً، 

 .9هيأت  هينعو جعي  لألثكو  لبت  خاقت ب لعت ل خالتنو"

 ء لبنهوة سوبقيوب للبلعوب:لقد لثتج لد 
                                                             

 .54: 2 لين لبعلوبك   1

 .65: 2 لين لبعلوبك   2

 .158لبصوهوب:   3

 .7خاأ:   4

 .148: 3لبكتوب   5

 .455: 1لباليط   6

 .104: 2شل  لبتلني    7

 .85: 3ل رتلوف   8

 .381: 1لبعلوعد   9
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هادبي  لبقياوب  تضاعن ماو باـ  علام ل رى مان لألثكاو  لبتا  بظان ل خالتناو هيأااز  -1

هينعو مو  أاز ه  لن ل خالتنو إيوه  إبا   ّن  علام لعلام متالهقاون ها  لبع نا ، 

 قا  لبلياط : "لُردّ سأن  علم لعلم   ضوً: متالهقون ه  لبع ن ، هيل   تلاول نعو 

 .1لإلبغوء"ه  

دن عن لب لب إبغوء لا ن لبف لاين لت ليقنعاو،  قاا  لسان موباك:  -2 رن لدبي  لبلعوب قد لن

 :2"هعن لإلبغوء س د لبنق  قا  لبلوعل

عْيِدلــم  ل خل  ُمِلّعـوِب لبحطاِب لبصال بِ   لكيـف  ُسوب  سوب ــدل لن

ُن للِلبِ ل منــُن ُملتنْكـفل   ل نْنتن  رلنــ  هللاُ  نمننــُ  عوصـمل   ل خعن

 هأبغ   رلن  متاخطوً. لمثله قا  س ض من لثم س لسيته: لبالك ُ  علعنو هللا م  لألكوسل.

قتم كلّل مملز  إنكلم لمن لبت ليم قابه ت وب :   هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا ُملّز 

ه لام  ناائ ل درى ألنّنعاو  4وملا أدراك ملا يلوم اللدينلقابه ت اوب :  3لفي خلق جديد

 ن    لم ل علم، هت ليقنعو بع ن  ثللهه   لم ل علم لم نولعو  ثم ل لب  لمن ت ليم سع

 :5 ه و  لال لباوب قا  لبلوعل

انلر هنقنـْد نُاِّئُِت إنّــك بلّــــ خنتُأ ى سعو تنْل ن  هتل دن  ْل تنْلقن "  ايثن
6 

لبأ لبا  للبلاالاسين  ّماو لبعااون ان بإلبغاوء للبت لياام ها  لبف لااين لبلاوسقين هعااننم  

 لتاخ  ه  ذبك لسن  س  لبلسي  هألرد ثأأنم ه  لبعن .

هوبأ لب   لى لبعن  إذل سُنا  لبف ا  بلعف اا ،  قاا : "للمتنا  لبت ليام للإلبغاوء،  

 .7لإذل سنيت بلعف ا  ههكم منصاسينو مو ذكل ه  منصاس  لننت"

دثلة، بااال  بغياات: ل قاا  لبلاالاسين  ن خااب لإلبغااوء للبت ليام  ّن " رى" غياال ما 

"لإنّعاو جاوز إبغااوء  رى لثادلو ماان ذباك؛ ألنّناو لإن كوناات مضاورب  ر اات لبتا  سع ناا  

 لننت عل  ماو ذكلناول مان  نّاه بام  نطام سوبعويا  ها  ذباك، هنا  سع نا   لننات، هلعاو 

كونت سع ن  ه   غيل مدثل  بغيت كإبغوء خوةل لأله و  غيل لبعدثلة. ل  ضوً هإّن  ر ات 

                                                             
 .249: 2لبنع     1

  266: 1شل  لبتصل ن   2

 .7خاأ:   3

 .17ل نفطور:   4

 266: 1شل  لبتصل ن   5

 .103-102: 2شل  لبتلني    6

 .83 لبعقدم  لبأ لبي  ه  لبنها:  7
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بام  نطام ساه  صاوً، هاو  ناغا   ن  أالي   رى  ها  ذباك مأالى خاوةل  سع نا   لننات

 .1 ه و  مو بم  لم هوعله من لال لباوب"

ل لى لسن  س  لبلسي   ّن   علعت     كان هيه إبغوء للثتج بابك سأمل ن:  قا :  

 "ل ّمو   علعت  هو  كان هينو إبغوء ألمل ن:

ن ناو، ل كااإ ّ ساأن،    انا  لبكاو  علي: ّن لإلبغوء ه  ذبك لباوب بام  كان أحدهما

تنصّار ال    ُ لبكو  مانيوً عل  ل ستدلء، ثم  طل  لإلخاور ععو سُن  عليه من لن لعلم لل

ل   أااز:  لنو.  سُدَّ  ن  كان مان  لبكو  عليناو، هتقاا :  علعات ز ادلً ععالل شوخصاوً،

اف   نن ز ادلً شاوخد، هتهاععلل شوخد ثم  أت  سحال ثون، للا  نّك قد  علعت ععللً 

 كان  ، لإنّعولبثون  للبثوبي بل لم، لبم تأب لنو سأعلعت بتاين ملند إخاور   نّه عل  علم

  ي    أيالإلبغوء عل  لال لبأن . لمن    أي  ل قتصود عل  لألل  دلن لبثون  للبثوب

ععااللً   علعات لاال لبعلااأب  ... ل ظنال لبعناا  ها  لبتاخاايط،    تالى  نّااك   تقاا : ز اادو 

 شوخد، هإذل بم  كن لإلبغوء ه  لبتاخيط  فو  كان ه  لبتأخيل.

:  نّااك قااد  ععلاات لبف اا  هاا  لبعف ااا  لألل ، هيا ااد إبغااورل، ألنّااه قااد  نااس الثللاني

سوب عاا ، لإنّعااو  كااان لإلبغااوء هيعااو باام  نصااب، ألنّااه إذل  نااس سوب عاا  ياا ف لإلبغااوء، 

آخال لبعلاأب   ّن لألمال ساوبت ليم م لام سوبلاعوب، . ثم  ليل ه  2للبطل ق  لأللب   قاى"

  .3 قا : "للألمل عندي قل ب ه  لبت ليم للألثاط     ق  لبت ليم إ  سوبلعوب"

دّل لهم لآلت :  لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  عكن رن

   جع  جعنار لبنهاوة علا   ّن   علام ل رى  ت اومون م وملا   لان ل خالتناو  ها -1

 يم، هو ثوج  تدب إب  خلق لإلجعوب.لإلبغوء للبت ل

دّل سعو جوء عند لسن  -2 من ذلب إب   ن إبهوق  رى سألن للعو غيل مدثل ن،  عكن رن

موبك،  قا : "من  جوز إبغوء  علم بم  أا ل سوبنلاا  إبا  لبع لام هيكاان ها  إبغوةناو 

مهالر، لإنّعو  جوزل سوبنلا  إب  لبعلند للبعلند إبيه، للعاو غيال متاأثل ن ساأعلم، 

 عتن  إبغوء  علام عننعاو، كعاو بام  عتنا  إبغاوء علام. كعو لعو غيل متأثل ن س لم، هو 

للبأالب لبثون  عن لبثون   ن  قو : إبهوق  رى سألن ألنّه سع ناول بايس ساألب  مان 

إبهوق  علعات س لعات، سا  لألمال ساوب كس، ألن مفناا  علعات ملاتفود مان  علعات 

كوخااتفودل مفنااا   لاان ماان  رى، هوبعنوخاااتون ملااتا تون، لسااين  علعاات لعلعاات 
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منوخااتون  خل ااون للعاو: رجاعنعااو إبا  مااودة للثادة، للخااتالرلعو ها  لبتصاالف 

 .1سحوف  رى ل لن هإننعو محتلفتون ه  لبعودة للبتصلف"

جوء ه  كو  لب لب ماو  الد كاو  لاد ء لبنهاوة، لكعاو لاا م لاا  هوبلاعوب ثأا   -3

اْن منا  قاا  س اض لب الب معان  عل  لبأعيا ،  قاا  لسان عقيا : "للبهأا  علا  من

  اثم س لسيته: لبالك ُ  علعنو هللا م  لألكوسل. هأبغ   علمن متاخطوً؛ لمث :

 ل خل  ملعـوِب لب مـوِن لبصالةبِ   لكنْيفن  ُسوب  سوب دل للعيِدلـــــم

للـبِ   ل نْنـتن  رلنـ  هللاُ  منــُ  عوصـمل  ـُن لن  ل ر ُف ُمْلتنْكـفل ل نْخعن

. ه لاام  ناائ، للااا 2ز  إنكلم لفللي خللق جديلدينبللئكم إذا ملزقتم كلل مملللقاباه ت اوب : 

 سع ن   ُْ ِلم: لمثلُه:

 3خنتُأ ى سعو تنْل   هتل دن  ل تنْلقن "  ثـالِر هنقنـْد نُاّئت إنّــك بلّـــاي

سق   ن نليل ه  إطوبا  خال    إبا  ماو جاوء عناد لبااوثثين لبعهادثين ثاا  لاال  

اْن ذلاب إبا   جاالز لإلبغاوء للبت ليام ها  لبف لاين لبحوف، هوألختوذ عاوب ثلن  تاوس  من

لبلااوسقين ملتضاايوً مااو جااوء عنااد لساان موبااك لماان خااور علاا  ر  ااه،  قااا : "هعاان  مثلاا  

لبت ليم: علعت لبلاولد ألدلء لبلانودة للجاب، ل ر تاه إّن كتعونناو إلثام كايال. لمان  مثلا  

 َُ َُ بلصاا لإلبغااوء  ل عدمااه: لبنحياا ن َُ بلصااهللء  ل  نلاابن هللء  علعاات لبااادليَّ  نلاابن

. ل صاا  لبأعلاا   علعاات  َُ بلصااهللء  علعاات لبااادليَّ َُ  نلاابن  علعاات لبااادلين لبنحياا ن

لبادليَّ لبنحي ن  نلابن بلصاهللء،  ّماو لبعف اا  ساه لألل  مان لبثوثا  هقاد كاون ها   صاله 

 .4هوعوً كعو علهنو" هو عوق  به سنال لألثكو  للآلثور لبحوص  سوأله و  لبقلاي  لبلوبف "

ار إسااللليم لبلااومللة  هلاام  اال قيعا  بعااو   االف سااوبت ليم عنااد لبنهااوة، ل ماو لباادكت 

ل لى  ن لبنهوة إنّعو تلاثال سنو من قا  نظل   لب ع  للب وم ، هوأللب  تاجياه لبتلكياب 

علا  لإلخاانود ماتااد  لخاال،  قااا : "ل  ن االف قيعا  لااال لباااي خاعال سااـ "لبت لياام" لباام 

وم  للب عا . لكاون لألصااب  ن  قاو : إّن: ب  ادو  تلاثال سه إ  بهلصنم عل  ملأب  لب 

قوةمو" ملند إبيه لملند ل كتف  ساكل  ننعو لخعون ملهاعون ألنّنعو ماتد  لخال"
5. 

                                                             
 .104: 2شل  لبتلني    1

 .7خاأ:   2
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لقااد لرتضاا  لباادكتار تعااو  ثلااون مااو  جعاا  عليااه لبنهااوة، هاال ى جااالز لإلبغااوء  

كا  ماو ذكال للبت ليم ه   علم ل رى،  قاا : " أااز ها  لبعف اابين لبثاون  للبثوباي لناو 

بعف اب  لن ل خالتنو من لإلبغاوء للبت ليام للبهااف ما  لبادبي  هتقاا : ععالل  علعات 

ز د قوةم، لتقا :  علعت ز دلً ب علل قوةمو"
1. 

للباي  ادل بلاوثي س د لاال لب الض  ّن ماو ذلاب إبياه لسان موباك لمان تا اه مان  

 لبنهوة  قلب تاجينوً بلتللكيب، لب لّه  لتند ه  ذبك بآلت :

مااو جااوء عاان لب االب خااعوعوً، هقااد  لردب  ثنااوء عاالض لبحااوف  ّن ماان  اثاام  -1

 س لسيته جوء عننم لإلبغوء للبت ليم.

ثع  لد ء لبنهوة  علم ل رى عل  نظوةللعو من لأله و  لبعت د   كظّن لعلام،  -2

هوبقوعدة لألصابي  تند عل   نّنام  هعلاان لبلا ء علا  نظيالل، كعاو  هعلاناه 

وري: "لم  هعلان لبلا ء علا  يادل كعاو  هعلاناه علا  عل  يدل،  قا  لألنا

 .2نظيلل"

                                                             
 .157لبحوص  لبنها  :   1

 .53  367: 1لإلنصوف   2
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 المسألة الحادية والخمسون

 الخالف في إّن ومعموليها في با  ظنّ 

 قا  لبلي : "لال مالب خياا ه،  عن  " ّن" م  لخعنو لخاللو، مف ا  لّن،  

ل ، ألل  مف ا  به آخل مقدرلً، للألخفاش  أ ا  " ن" ما  ج   ناو ها  مقاو  لبعف اا  ل

ر لبثااون   ي: علعات  ّن ز اادلً قااوةمو ثوصاوً،  ي: قيااو ن ز ااد ثوصاوً، ل باا  إ  ثوجاا  ل قادِّ

ن للجاب ذبك، كعو سينَّو، لبا كون مقادرلً بأاوز إلناورل إذ بام  لادّ ملادل شا ء ثتا   كاا

عاو كلإليعور. ل  نقا  إن " ّن" م  ج   ناو ها  تقاد ل لخام مفالد ها  جعيا  لبعاليا  

قاو : لبعلان  سوبف  ، هكيف تكان ه  تقد ل لخاعين، سا  لأللبا   ن    أ ء ه  لبهللف

 و لخاللاوإّن ل خعين لبعنصاسين نها: علعات ز ادلً قوةعاوً، خاودّلن ملادّ " ّن" ما  لخاعن

  " ّن" لمفياادلن هوةاادتنعو، إذ لعااو ستقااد ل لبعصاادر سااو آباا  مصاادر ّ  كعااو كااون لبكااو  ماا

 .171: 4ستقد ل لبعصدر". 

هاا  لااال لبااند خوهااوً سااين خااياا ه للألخفااش ثااا  تلكيااب "إّن"   لرد لبلياا  

ناو" للخعنو لخاللو ما  لأله او  لبتا  تنصاب مف اابين، هلاياا ه  الى  ن " ّن لم عابي

  لألل  خدّب ملدّ لبعف ابين ل  ثوج  إبا  تقاد ل، سينعاو ذلاب لألخفاش إبا   ّن لبعف اا

 ك تفصي  لال لبحوف:ماجاد، للبثون  عل  لبتقد ل سكلع   ثوصوً ، لإبي

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهاوة إبا   ّن " ن" لم عابيناو تلاد ملاد لبعف اابين  

إذل جوءب س د  لّن  ل خالتنو نها: لننت  ّن مهعدلً قوةم، ل  ثوج  تدعا إب  لبتقد ل، 

ال،  قا  خياا ه: "هأّمو لننت  نّه منطلم هوختغن  سحال  ّن، تقا :  لنه  نّه هوع  كال لك

 .1هتلتغن ، لإنّعو  قتصل عل  لال إذل ُعِلمن  نّه ملتغنل سحال  ّن"

ل قا  لبعالد: "هإذل قلت: لننت  ّن ز دلً منطلم، بم تهتج إب  مف ا  ثون؛ ألنّك  

 .2قد  تيت ساكل ز د ه  لبصل ؛ ألّن لبع ن : لننت لنطوقوً من ز د؛ هلابك لختغنيت"

 ي بلفااللء ماا  لباصاال ين: " جااوز خااياا ه ل قااا   سااا ثيااون هاا  نلااا  لااال لباال 

 .3ل صهوسه للبفللء  لن  نّك قوةم"

لقد لختد  لد ء لبنهوة سأّن مقصااد لبأعلا  لليان؛ لألن ماو دخلات إبياه " ّن"  

ه  لألص  ملند لملند إبيه ساجادلعو  كتع  لبظن للب لام.  قاا  لب كاالي ت ليقاوً علا  
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: " ّن للخااعنو 1بهللم وأنهللم إليلله راجعللوناللللين يظنللون أنهللم مالقللوا رقابااه ت ااوب  

لخاللو خود ملدّ لبعف ابين، بتضعنه مو  ت لم سه لبظن، للا لبلقوء لذكل من  خند إبياه 

 .2لبلقوء"

لذلب لألخفش، لقي   لبعالد  للبألجون  إب   ّن لم عابينو ه  تأل   مصادر  

ثودثاوً   قاا  لبألجاون :  كان مف ا ً  ل ، للبعف ا  لبثون  مهالف تقد لل  ثوصو، 

"لمثله  نّك تقا : علعت  نّك منطلام، للننات  نّاك خاورج، هيكاان لبتقاد ل: لننات  نّاك 

خورج للق وً، كقابك: لننت خللجك للق وً، إ   ّن لبعف ا  لبثون   تل  ما   ّن؛ بطاا  

 .3لبكو  سأّن لصلته"

  لبثاون  مهاالف، ل قا   سا ثيون: "لذلب  سا لبهلن للبعاالد إبا   ّن لبعف اا 

 .4تقد لل ملتقللً"

لقاد  ه  لال لبند محوبف  بعو ذكلنول عن لبعالد ما  لبفل ام لبلاوسم مان لبنهاوة، 

و  حاوبف نظل لألخفش لمن توس ه إبا   ّن " ّن" لم عابيناو  عاثون لخاعوً للثادلً، للاا ما

، ف  ثوصاوً المف اب  لال لباوب، بال كون لبتقد ل مأو ً بنال لبتلكيب هأّلبال ذبك لبعها

خاال لللق و . لقابنم  حاوبف لألصا  لبااي سُنا  علياه لبتلكياب هنعاو مكاناون مان ماتاد  

عا  إ  دخ  علينعو لبظن  ل لبلك، لز ادب علياه إّن، لكعاو لاا م لاا   ن لبأعلا    تكت

 سأ   ن خالًء م  إّن  ل م  لن.

ماان كااو  سقاا   ن نلاايل إباا  مااو جااوء عنااد لباااوثثين لبع وصاال ن بن االف ماااقفنم 

لبل  ين، لب ّ  لباوثي  أخا مو جوء عند لألختوذ عااوب ثلان نعاذجاوً بنام هناا  الى  ّن 

لبعصدر لبعدل  سوإلثااوب للبنفا  ما  إّن لبنوخاح  ل ن لبنوصاا   لادّلن ملادّ لبعف اابين. 

 قاااا : " أااااز  ن  لااادّ لبعصااادر لبعااادل  مااان  ّن لبنوخاااح  لماااو دخلااات علياااه،  ل:  ْن 

لمااو دخلاات عليااه ماان جعلاا  ه لياا  ملاادّ لبعف ااابين، ل غناا  عننعااو، لبعصاادر   لبنوصااا  

ل أب  ن  للع  ه  م ن  لبعصدر س د تأل لاه  ن  كاان مثاتاوً  ل منفياوً علا  ثلاب ماو 

ِلْعناو  كون عليه لبع ن  قا  لبتأل   هعن  مثل  لبعثات مو جوء ها  خطاا  بقوةاد ملانار:  عن

د ل لبعصودر لبعدلب :  علعنو نف ن لبليف ...   ن لبليف  نف  ثيي    نف  لبكو ..." لتق

 لمن  مثل  لبعنف  قا  لبلوعل:

 للبهـمه ِعْنـد جعيـ ِ لبنّوِب مقاا ُ   وً هللاُ  نْ لنــُم  نّـ  بم  قــْ  كناســ
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 .1لتأل   لبعصدر م  ز ودة مو  د  عل  لبنف  لا: "هللا   لم عد  كاب قاب " 

مو ذلب إبيه خياا ه لمن خور عل  ننأه مان لبنهاوة للباي  عي  إبيه لباوثي  ّن  

  ّن   ّن لم عابينو   عثون تلكياوً لبعف ابين، لب لّه  لتند إب  لآلت :

 ا اد لاال لبقاا  لبتلكياب عان لإليااعور لكلّعاو قاّ  لإلياعور ها  لبتلكياب كااون  -1

 هضا ،  قاا   ساا ثياون: "ألنّاه متاا   مكان ثعا  لبكاو  علا  غيال إيااعور ل  

 .2كون  لب   ن  للك سه لإليعور لل هتقور" لهتقور

ه  قا  لألخفش لمن تا ه دعاة إب  لبتقاد ل، للألصا  عدماه،  قاا  لبليا :  -2

 .3"لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

إّن لب الب بام تظنال لبعصادر قوةعاوً مقاو  لبعف اابين، هكونات  ّن لماو ععلات هياه  -3

عصادر،  قاا   ساا ثياون: "لبام  أيا لل  لان دبيوً عل   ننعو خودّلن ملد لال لب

قيومنك"
4. 

ياد لب لبتاكثعلت لبأعل  س دلً د بيوً جد دلً ساجاد "إّن" لبت  تفيد ها  كاو  لب ا -4

هأكاادّب مضااعان ل خاام للبحااال لباااي دخلاات علينعااو، ثاام لرتاااط لبتلكيااب كلّااه 

نا  ها  لبعا سوبظن  ل لب لم لب لّه معو  نوخب لال لبعقو  مقاب  لبنهوة: "ك  ز اودة

 نهوة.تقوسلنو ز ودة ه  لبع ن ". للال مو  هققه قا  خياا ه لمن توس ه من لب
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 المسألة الثانية والخمسون

 الخالف في  زيادة "كان" مع بعض التراكيب

 

 قا  لبلي : "ل ّمو إذل دبّت "كون" عل  لب ماون لبعويا  لبام ت عا ، نهاا: ماو  

 ه. لقاو  عناد خاياا ِمْن  نْهضِلنْم كون ز ادلً، هنا  زلةادةكون  نْثلنن ز دلً، لكال قابنم: إّن 

ُردّ ساأّن    اال "إن" خلبعالد: إّن ز دلً لخم إّن، لكون خاللو، لمن  هضلنم خاال كاون، لن

  تقد  عل  لخعنو، إ  إذل كون للهوً". ...

لشاَّ لبفنْصُ  سأصان، ل مل  ه  قابنم: مو  صان  سلدنلاو للبضاعيل بلغادلة، لماو  

لاا     دهألااو، للبضااعيل بل لااي ، ل   تأااولز لبعلااعاب هينااو ل   قااوب، " كااان" ع ملا

 .233: 4 – 191: 4"كون" ه  لبفص  سه، خوهوً  سن كيلون". 

ذكال لبليا  هاا  لاال لبااند خوهاوً ثاا  ز ااودة  كاون  لكيفياا  تاجياه لبتلكيااب  

لإبياك تفصاي   م نو، ثم  تا ه سل ي  سن كيلون عن ز ودة  كاان ها  لبا من لبعضاورب،

 لبحوف:

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب   ّن كون ت لد ه  س ض لبتللكيب، هقاد نقا   

،  قا : "لقاو  لبحليا :إّن مان  هضالنم  عن لبحلي  ز ودة "كون" لعاّل عن ذبك سأنّنو بغاو

 :1كون ز دلً، عل  إبغوِء كون، لشاّنه سقا  لبلوعل، للا لبفلزدق

 2ِكـللِ " –لِجْيــللنل بنننو كونُـال   ـتن د ورن قنــْا ل هنكنْيــفن إذل ر ْ ـ

. 3ل قا  لسن ل ّد: "لقاو  لبحليا : إّن مان  هضالننم كاون ز ادلً، علا  إبغاوء كاون" 

ل قا  لسن لبهوجب: "لتكان زلةدة، لل  لبت   كان لجادلو لعادمنو    حا  ساوبع ن  

 . 4انه"لألصل  ه  لبأعل  كقابنم: "بم  اجد كون مثلنم "لش

ناو: ل قا  لسن موبك متوس وً من قو  س  ودتنو: "من ماليا   كاون  لبتا  تحاتد س

  ي جالب  ودة ها  لبتاخاط دلن لبتقاد  للبتاأخل. للبعلانار ز ودتناو سلفاظ لبعويا  ساين 

جاد جعل  كقا  س ض لب لب:  لبدب هوطع  سنت لبُحْلُشب: لبكعل  من سنا  عااس بام  ا

ثلناان  ودتنااو ساين  ماو  لبت أايا  له لنااو نهاا:  ماو كاون ماثلنم . لقاد كثالب ز  –كاون  –

 ز دلً . 
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 لثكم خياا ه س  ودتنو ه  قا  لبفلزدق:

 1ِكـللِ " –لِجْيــللنل بنننو كونُـال   هنكنْيــفن إذل ر ْ ــتن د ورن قنــْا ل 

ل قا  لسن موباك: "ل جاوز س اض لبنهاا ين ز ودتناو كاون آخالل قيوخاوً علا  إبغاوء  

 .2لّن آخلل"

ل ظنل  ّن  سو ثيون مان  كثال لبنهاوة لباا ن عاوبأال قضاي  لبحاوف ثاا   كاون   

لب لةدة هأوء ثد ثه عننو مفصوً، ه لض هيه  قال  لبنهوة لنوقلنو ل طو  لبهد ي عنه، 

ل عكن  ن نأخا منه س ض ل قتاوخوب بتدعم ماو عليانول مان  قاال  خاوسق  عان لبقاوةلين 

 :3ز ودتنو سين لبصف  للبعاصاف قا  لبلوعلسأالز ز ودتنو،  قا : "لمن 

ان  نَّ  لب ُْليو لبتـ  لجن ِف لبأن ْلُكــارِ   ـتْ ه  ُغلن  بنـم لنو سِلنْ  ل كــون من

 :4لسين لبعت وطفين قا  لبفلزدق 

ُب  سـو  سُهاُرلو ـلن  ه  لبأولليــِ  كـونن للإلخــو   ه  بُّأــ ل غنعن

 :لسين نِْ من لهوعلنو ل نلد لبفللء 

و   لبالــُت ِخْلسو ن لبلاـوِب  نزلُرلنـو لبننِْ ــمن كنونن شنايانــ ُ لبُعْحتـن
5 

لثك  من كومنم: "لبدب هوطع  سنت لبحلشب لبكعل  مان سنا  عااس بام  اجاد  

 كون  هضُ  مننم". ...

لقابه لآخللً عل  ر ي لال مالب لبفللء،  جوز ز ودة  كون  آخللً، هتقا : ز اد  

 .6لقوب ذبك عل  إبغوء لّن آخللً"قوةمو كون، 

لقد لثتج لال لبفل م من لبنهوة سوبلعوب لباي لرد ه  لبنصاص لبلوسق  إيوه   

 لغيناو  إب  لبقيوب، هقد ثعلالو عل  لّن ل خالتنو من جالز من نو عن لب ع  هعننم من

 لمننم من   لقنو. ل عكن منوقل   قالبنم لهم مو  أت :

لااال لبااال ي لقفااا  متأنياا ، لب اااّ  ماان  سااالزلم، لسااان لقااف س اااض لبنهااوة  ماااو   -1

عصفار، ل سو ثيون، هقد  لردل س ض لبتلور ب ثا  س ض  دب  لبلعوب لبتا  

 لثتج سنو لال لبفل م من لبنهوة، هاقفو من قا  لبلوعل:
                                                             

 413-412: 1شل  لبكوهي  لبلوهي    1

 .361: 1شل  لبتلني    2

 232د الن لبفلزدق:   3

 662د الن لبفلزدق:   4

 275-212: 4لبتا ي  للبتكعي    5

 .275-212: 4لبتا ي  للبتكعي    6
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 ِكــللِ " –لِجْيــللنل بنننو كونُـال   هنكنْيــفن إذل ر ْ ــتن د ورن قنــْا ل 

د إب  مو جوء عند  س  ثيون، هقد  لرد ماو جاوء عان لسان عصافار ل عكن  ن نلتن 

ملحصوً، ل سدى ر  ه ه  مو قوباه، ثام لرتضا  بنفلاه ملالكوً آخال ها  هنام لبايات،  قاا : 

"لقو  لألختوذ  سا لبهلن سن عصفار:  ص  لبعلأب : لجياللن بناو لام ِكالل  لبناو هاـ بناو 

رب سلجا  م اه صاقل صاوةدلً ساه ه  ماي  لبصف ، للم: هوع  سـ "بناو" علا  ثاد: مال

غدلً، ألّن خياا ه نّد عل   ّن صقللً ملهاب سـ "م ه"؛ ألنّه با قُدِّ  خااللً بصاقل كونات 

لبني  سه لبتأخيل؛ إذ لبني  ه  لبحال  ن  كان س د لبعاتد ، لإذل كون صف ، لصقلو ملهااب 

مايا ه بام  أا  سه، كون ه  ماي     ناى سه لبتأخيل، للبلفظ إذل  مكن  ن  كان ها  

 ن  ناى سه لباقاب ه  غيل ماي ه، ثم ز دب "كون" سين "بنو" ل "لم" ألنّنو ت لد سين 

لب وم  للبع عا ، هصور: بنو كاون لُاْم، ثام لتّصا  لبضاعيل سكاون لإن كونات غيال عوملا  

 :1هيه؛ ألّن لبضعيل قد  نتّص  سغيل عومله ه  لبضللرة، نها قابه

نــو إ ِّ  دن ّــــورُ  ∴ .................................... ولرن   ْن    أن

لاال لللألص : إ  إ و ، لإذل كون  تص  سوبهلف هوألثلى  ن  تص  سوبف   "لنتنا ". 

لّف .  لبتحل أوب كلهنو متكن

للباي نحتورل ه  لبايت  ّن "كونال" ل "بنو": كون للخعنو لخاللو، لم نا  لباو   

لبصف ، لإطوق لبحلي  لخاياا ه عليناو  نّناو زلةادة   ل ختصوص، للبأعل  ه  ماي  

  نيون سوب  ودة مو هننم لبنها ان عننعو، إنّعو  رلدل سوب  اودة  نّاه باا بام تادخ  لاال لبأعلا  

سين "جيللن" ل "كلل " بنفُنم  ّن لد ء لبقا  كونال جيللنه هيعو مض ، ل نّه قد هاورقنم، 

سقابه: "كونال بنو" عل  لال لبع نا ،    لاتفود  هوبأيلة كونت ه  لب مون لبعوي ،هأ ء

سنو إ  تأكيد مو هنم من لبعض  قا  دخلالو، هأطلم علينو لبحلي  لب  ودة سنال لبع نا    

 . 2سع ن   نّنو ز دب ك  ودة: مو كون  ثلن ز دل!"

دّ قاباه؛ ألّن ذباك غيال ملاعاب للب  اودة علا   -2 من قو  س  ودة كون آخاًل  عكان رن

صاا ،  قااا  لساان موبااك: "للبصااهين مناا  ذبااك ب ااد  لخاات عوبه، لألّن خااوف لأل

 .3لب  ودة عل  خوف لألص ، هو تلتاو  ه  غيل مالي نو لبع تودة"

ل ّمو لبعالد لمن خور عل  ر  ه، هقد ذلب إب   ن كون   ت لد لقد صاّل  ساابك  

لل ه  كون، لكون مو قوةوً: "لنقا : إّن ز دلً كون منطلقوً نصات ز دلً سأّن، لج لت يعي

 ععلت هيه ه  ماي  خال إّن ... 

                                                             
تنننو ، لبحصوةد صدرل:   1 ورن و كُْنِت جن لْيننو إذل من و عن من  307: 1لن

 .221-220: 4لبتا ي  للبتكعي    2

 .361: 1شل  لبتلني    3
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 ِكــللِ " –لِجْيــللنل بنننو كونُـال   هنكنْيــفن إذل ر ْ ــتن د ورن قنــْا ل 

ها ين للبقاله  مأللرة. لتأل   لال خقاط  كون  عل   لجيللن بنو كلل   ه  قا  لبن

  جع ين.

لذباك  ّن خال كاون   بنااو ،  للاا عنادي علاا  خاوف ماو قااوبال مان إبغاوء  كااون . 

 .1هتقد لل: لجيللن كلل  كونال بنو"

ل قا  لسن ل ّد: "قو  مهعد: ل  ثأ  باه ها  لاال لبايات، ألنّاه  أااز  ن  كاان  

 بنو  خال كون، كأنه قو : لجيللنل كونال بنو كلل "
2. 

  قا  لألعلم: "ل قاا  لبعاالد لاال لزعام  ّن كاونال بناو لخام لخاال هوخاعنو لباالل 

لخاللو  بنو  لبت  قالنو، كأنّه قو : لجيللنل كونال بنو"
3. 

لقد ذلب لسن لبليِّد لباطلياخ   ّن مو ذلب إبيه لبعالد ر ى  كثال لبنهاوة،  قاا :  

"ل مو سيت لبفلزدق هأكثل لبنها ين  الاان إبا   ن كاون هياه غيال زلةادة، ل ن لبضاعيل 

 .4لبعتص  سنو لخعنو، لبنو خاللو"

للو : "لبيس من ز ودتناو قاباه: "لجياللن بناو كاونال ِكاللِ "، بله ناو ل قا  لسن  

 .5لبضعيل، خوهوً بلياا ه"

لقد لثتج لد ء لبنهوة سأّن كون با كونت زلةدةً بم  تص  سنو لبضعيل،  قاا  لسان  

لبليِّد: "للثتأال سأنّنو با كونت زلةدة بم  تص  سنو يعيل"
6. 

دّ لبنها ان مو جوء سه لد ء لبنهوة هأّلبال لبايت، ل عكن  ن نالى ماو جاوء   لقد رن

عند لسن ل ّد لمو نقله  سا ثيون عن س ض لبنهوة،  قاا  لسان ل ّد: "إذل كونات  بناو  مان 

صل  جيللن م لّق  سنو هليس  أاز  ن  كان خاللً بكون، مثو  ذبك  نّك با قلات: مالرب 

بم  أ   ن تأ   هينو للا م لّم سللغب خاللً عن كاون، لكاابك  سلج ل رلغب هينو كون،

ملرب سلج  نوز  علينو كون، هإن ج لت علينو، لهيناو، لبناو خااللً عان كاون هناا خااى 

ذبك لبع نا ، لبام تكان لبلغاا  هيناو، ل  لبنا ل  عليناو، ل  لبعأاولرة بناو، لكأنّاك قلات: 

كاون هيناو كعاو تقاا : كاون م ناو، ملرب سلجا ل رلغاب ل  تااكل هايعن رغاب، ثام قلات: 

 ، لكابك نوز  لمو  شانه مّعو  قتض  ثلهوً من لبهللف، لكأنّه قو  ه  لبايت: لجياللنل

                                                             
 .117-116: 4لبعقتضب   1

 .139ل نتصور:   2

 .523: 1لبنكت   3

 .157إصو  لبحل  لبالق  ه  لبأع  بل جوج :   4

 .258: 1 لين لبعلوبك   5
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لبم  ايّن بعان لام جياللن، ثام قاو : كاونال بناو،  ي: كاونال نعلكنام، للاال لبع نا  غيال ماو 

 .1ذلب إبيه لبلوعل، للا متكلّف"

ردّ ذبك لب جوج لل  سن شقيل، لقو : لباو  بلعلاك لبام  ُالد  ن ل قا   سا ثيون: "لن

 لبأيللن كونال ِمْلكه، لإنّعو  ل د: لجيللن بنو.

لقو  لبفورخ  ه  لبتاكلة: كون ه  لال لبايت بغا، ألّن  بنو  قد جلى صف  عل   

 ه ملبعاصاف، هو  قدّر هيه ل نت لب من ماي ه كعو بم  أ  ه  قابه "ملرب سلج  

 "م ه صقل" صف  بلج . صقلو صوةدلً سه؛ ألن 

قو   سا عل : "هإن قلت: كيف تلغا  كاون لقاد ععلات ها  لبضاعيل:. قلناو: تكاان 

بغال، للبضعيل لباي هينو تأكيد بعو ه  بنو ألنّه ملتف  سوبفوعا ،    تالى  نّاه   خاال باه. 

 قو : هإن قي : كيف جوز  ن تلغيه لقد عع :. قلنو:  عتن   بغورل لإن عع ،    تالى  نّاك

تلغ  لننت لبأعل  سأخللو لقد عع  مو تلغيه ه  ل خم، لكاابك  أااز  ن تلغا  "كاون" 

لثدلو ه  قابه: "لجيللن بنو كونال كلل " كعو جوز  ن تلغ  لبأعل  سأخللو ها  لننات. 

لجوز إبغوء "كونال" ألنّه بم  ق   ل ً، لإنّعو لق  سين صف  لماصاف، هأوز إبغاورل كعاو 

 .2سين لبحال للبعحال عنه"جوز إبغورل بعو كون 

ب سق   ن نليل إب   مل ن ذكللعو لبلي  لألل  ز ودة تكان ه  لب من لبعضور

 كعو نق  عن لسن كيلون، للبثون  ز ودة س ض  خالب كون   مل ،  صان .

لز ودة تكان ه  لبعضورب محتلاف هيناو، هعان لبنهاوة مان  الى شاالذ ز ودتناو،   ل ً: 

دتنو م  لبت أب، لب لّنو نليل إبا  ماو جاوء عناد  سا  لمننم من  لى خعوعي  ز و

 ثيون هقد نوقش ذبك،  قا : "شاب ز ودة تكان ه  قا   ّ ِ عقي  سن  س  طوبب:

 إذل تنُنــبه شعــأ و سنلينــــ ُ    ْنتن تكــاُن موجــدو نايــــ ُ 

 

ل جااوز لبفااللء ز ااودة " كااان" سااين  ه اا  ل "لمااو" هاا  لبت أااب، نهااا: مااو  كااان 

 طا  لال لبغو !. لبفظه  ل ل سأنّه ملعاب ألنّه قو : لقد  قو  ه  لبعلت ع : مو  كان 

  طا  لال لبغو ن!. ل لند بقابه رج  من طيئ:

دّقـتن قوة ن مو  كـاُن  ثــمَّ ذل  3ِطفــوً سِاناِّ ذلي لبليودة  وهِ ــو"  صن

                                                             
 .140ل نتصور:   1

 .219-218: 4لبتا ي  للبتكعي    2
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ون، ته إب  لسان كيلالب ّ  ه  ر ي لبفللء مو  حوبف مو ذلب إبيه لبلي  من نلا

دّ مو جوء ه  نّد  س  ثيون لهم لآلت :  ل عكن رن

 لشتلط لبنهوة ز ودة  كون  ه  لب من لبعوي ، لماو جاوء ها  لبا من لبعضاورب -1

هنااا خااورج علاا  مااو ذلاااال إبيااه،  قااا  لساان للااو : "تحااتد كااون سااأمار، مننااو 

 جالز ز ودتنو سللطين:

 .1ي  " ْنتن تكاُن موجدو نايُ " ثدلعو: كاننو سلفظ لبعوي ، لشا قا     عق

لخاقه إب  ذبك لسن  س  لبلسي ،  قا   سا ثيون: "لز ودة " كان"  ناغا   ن تهعا  علا  

لبلالذ، ألن صوثب لباليط ذكال ل تفاوق علا   ن ز ودتناو   تكاان إ  سلفاظ لبعويا ، 

 .2هو  ناغ   ن  قوب إ  عل  مو لق  ل تفوق عليه"

نااو بيلاات هاا  ثوجاا  إباا  لب  ااودة، ألن تلكيااب "مااو  فناام ماان صاايغ  لبت أااب  نّ  -2

 ه لااه" قااد  دّى لبعااللد منااه،  قااا  لباادكتار مهعااد إسااللليم لبانااو: "لرسعااو كوناات 

ثأاا  لبلياا   ن لبعت أااب هاا  لبهااو  باايس هاا  ثوجاا  إباا  لااال لب  ااودة، ألّن 

 .3صيغ   مو  ه    دلب  عل  مللدل لمقصادل"

 ن  ل  من  جوز ذبك  سا عل  لبفورخا  للاا  ز ودة س ض  خالب كون، ل ظنل ثونيوً: 

 مو نقله عنه لسن موبك  قا : "ل جوز  سا عل  ز ودة   صان  ه  قا  لبلوعل:

شنونيِنعـــو ْيننْيـــك لن ْلغُــا ِ   عنــدُّلِ عن   ْصاــنن ملغــا و سعن

 لكابك  جوز ز ودة   مل   ه  قا  لآلخل: 

 4كنثْيـللً  رى  نْملن  بندنْ ك ذُنُاسـ "  هأّلس  عنوِذ ن قُابــ : مو لنا ِــُت 

 

لقد تاّخ   سا ثيون ه  نلا  لآلرلء ه  لال لبحاوف، هااكلل مالة عان لبكااهيين  

لملة عن لسن سللون ل ردهه سل ي ها  ز اودة س اض  خاالب كاون ألسا  علا  لبفورخا ، 

 كومنام: ماو قا : "لقاباه لرسّعاو ز اد  صاان ل ملا  لاال ماالب لبكااهيين لثكاال مان 

  صان  ْسلدنلو لمو  مل   ْدهألو!   نان لبدنيو...

 لقو  لسن لبدلون: "لجدب سيتوً  د  عل  لب  ودة، قو : 

                                                             
1
 .255: 1 لين لبعلوبك   
 .217: 4لبتا ي  للبتكعي    2
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اــوبِ سه  ُصْاهن للبنو ِ   قد سِته  ْثُلُخنـــ  لثدي، ل نْعن ننُ   صاُب لبّلِ

 لنتن ، هودّع   ن  ُْصاهن زلةدة...

 هأّمو قا  لبلوعل: 

ْيننْيــك لشونينعــــوعــدُّل    نْصاــنن ملغــا و سعلغــا ِ   عن

 لقو  لآلخل: 

س   كنثْيـللً  رى  نْملن  بندنْ ِك ذُنُاســ "   عنوِذ ن قُابــ : مو لنا ِــُت هألن

هأجااوز  سااا علاا   ن تكااان هيااه  صااان ل ملاا  زلةاادتين. ل جااوز س ااض لبنهااا ين ز ااودة 

   غيل مت د من غيل لاال لبااوب إذل بام  انقض " يه " لخوةل  ه و  لال لباوب لك  ه

لبع ن ، هأجوز: مو  يه   ثلن ز دلً! لز د  يه  قوةم. للختد  عل  ذبك سأن لب لب 

 :1قد زلدب لأله و  ه  نها قابه

ِب"  وهوبيـا ن قّلسـتن تنْنأانو، لتنْلتُُعنـــ هوذلنْب، هعو سِكن للأل وِ  ِمْن عنأن
2 

لبنهوة من ز ودة س ض  خالب كون، من لبقليا  لبااي   ل ظنل  ن مو قوبه لد ء  

 قوب عليه، للبقوعدة تند عل   ن لبقيوب ه  لبلفظ  ن     لد،  قا   سا ثيون: "للاال 

عنااد لباصاال ين إذل ثااات ماان لبقلاا  سهيااي    قااوب عليااه، للااا خااورج عاان لبقيااوب؛ ألّن 

 .3لبقيوب ه  لبلفظ  ن     لد"

ى  ن نلصد مو جاوء عناد لبااوثثين لبع وصال ن بن الف لمتوس   بنال لبحوف نل 

 ماقفنم من لال لبحوف:

هوبدكتار مندي لبعح لم   لى  ن لبت ايل سف   لبكينان  كاون مان ل خات عو ب  

لبقد ع ، لبكنه لنقالض لبام   اد شاوة وً، لسقيات باه س اض لآلثاور لبتا  لثاتفظ سناو كقاا  

 لبلوعلة:

 إذل تنُنــبه شعــأ و سنلنيِــــ ُ    ْنتن تكــاُن موجــدو نايــــ ُ 

هوبكلع  عند لبنهوة زلةادة، ألنناو بام تأال مأالى كاون لبدلبا  علا  لإلخانود  قاا : "لبكاّن 

كونت تتضعن ه  لخت عو تنو لبقد ع  شيئوً من لال، م االلً  –هيعو  ادل  –لبأعل  لب لسي  

سقا  باه آثاور لثتفظات سناو عنه سف ا  لبكينانا ، لبكناه لنقالض ها  ل خات عو  لبلاوة ، ل

 س ض لبلاللد لبت   لتلند سنو لبنهوة عل  ز ودة  كون  كقا  لبلوعلة:

                                                             
 383: 2لبكتوب   1

 .216-215: 4لبتا ي  للبتكعي    2

 .217-215: 4للبتكعي  لبتا ي    3



509 

 

 إذل تنُنــبه شعــأ و سنلنيــــ ُ    ْنتن تكــاُن موجــدو نايــــ ُ 

هوبكلع  تكان عند لبنهوة زلةدة لنو، ألنّنو بم تأل جل ون  كاون  ها  ل خات عو  مان رها  

 .1ه   لبكينان  لباي  د  عل  لإلخنود" –ل خم لنصب لبحال، لل  هيعو  زعم 

 لمو قوبه لبدكتار لبعح لم   عكن منوقلته لهم لآلت : 

بعاتاد  للبحاال   ل لبف ا  كعو لا م لا  لإلخنود  قا  ها  لب لسيا  ساين لبكلعتاين  ل 

لكياب بام للبفوع  ل  ثوج  تدعا باجاد  كاون  إ  ألدلء لليفا  تلكيايا  د بيا  ها  لبت

 كون. تكن با  لجاد  كون ، لبيس كعو   عم  نّنو من لإلخنود. هوإلخنود قوةم سدلن

ل ّمو لألختوذ عاوب ثلن هقد ذلب إب   ّن ز ودتنو   تادثل ها  لبتلكياب ل  ها   

بت أاب م نول ، للبللجن  نّنو تد  عل  لبا من لبعويا ، لر ى  ّن ز ودتناو ها   خالاب ل

علاا   قيوخاوً  قتصاال علياه هاا  ز ودتنااو.  ّماو ز ااودة سااوق   خاالب كااون هياالى  نّاه مقصااار

ةاادة لبلااعوب،إب   ن  حاالج بنفلااه سعوثظاا   ّن لألصاا  تاقاا  عوملاا .  قااا : " ّمااو لب ل

.. غيال .ز ودتنو لبعهض  مقصارة عل  لبتقا   للبتأكياد هعحوبف  بنعو ه  ذبك، هن  ه  

 سين "مو  ّن لبللجن  نّنو تد  عل  لب من لبعوي  إذل كونت سصيغته ل خيعو إذل تاخطت

ّق ثاد ثك؛  إنّناو هلبت أاي ، له   لبت أب" ه  مث : مو كون  ثلن صني ك، لماو كاون  رن

مض .  ن لبهلن للبلق  كونو هيعوه  لال لبصارة تد  عل  لب من لبعوي ، إذ لبعللد  

  بيادثل ل  تد  عل  غيلل، ل  تهتوج بفوع ، ل  بل ء آخل، كعو    هتوج إبيناو عوما

 هينو.

 مو قيوخي  لخت عوبنو  ل ل قتصور هينو عل  لبلعوب هوألنلب لألخا سوبل ي لبقوة   

 من خاء ، لهللرلً سقيوخيتنو ه  لبت أب لثدل، دلن غيلل من سوق  لبهو ب، من وً بلحلط

 ل خت عو ، للالن عياون  تاقولعو لبهل د عل  خوم  بغته لبحايل سأخللرلو. 

لقد لردب ز ودة س ض  خالتنو: كأصاان، ل ملا ، ها  قاابنم: لبادنيو ماو  صاان  

  سلدلو! لمو  مل   دهألو!  ل دلن مو  سلدلو، لمو  دهألو...

 مهوب . للألمل ه  لال ل شاوله مقصار عل  لبلعوب   

 ن تكان عومل ،  ل  -منعو لختلفت  نالعنو، لتاو نت صيغنو  -لألص  ه  لبكلع   

م عاب ،  للعو م وً. للال لألص  للجب لبعللعوة دلةعوً عند عد  لبعون ، للألخا سه مقد  

ثين لبفص  ه   مل لبكلع  من نوثي   صوبتنو،  ل ز ودتنو. هلايس مان لبعلتهلان لبهكام 

 .2إذل  مكن لبهكم بنو سوألصوب " علينو سوب  ودة
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عل  ثين ذلب لبدكتار  ثعد خليعون  وقاب إب   ّن ز ودة "كون" ه  مو ذُكل من  

د با   شاللد خوسق  إنّعاو لاا إلقوما  لباازن،  ماو ز ودتناو ما  لبت أاب هإلعطاوء لبت أاب

 شاكعل  لب من لبعوي  دلن لثتعو  غيلل.  قا : "هف  ك  لال لبلااللد لا  زلةادة  

 هاا  ذباااك إلقوماا  لباااازن؛ إذ    قااا   ن  قاااا  إخاانود ساااين لبصااف  للبعاصااااف  ل ساااين

ود لبع طااف للبع طااف عليااه،  ل ساين لبأاور للبعأااللر. لها  ن ام لهوعلنااو  اتم لإلخاان

 سيننعو دلن ثوج  إب   دلة مو ألنّنو جعل  ه لي ...

ناا  هناا  بيلاات زلةاادة هاا  لبع  –ل ّمااو كااون هاا  مثاا  مااو كااون  ثلاان صااني ك  

للإلعللب كعو  قا  لبنهوة رسعو تكان زلةدة ألننو   ت عا  مان ثياي لإلعاللب، لبكنناو 

تااددي م ناا  للااا ج لنااو لبت أااب هاا  زماان لبعوياا ، لذبااك  ن لبت أااب خااالء  كااون 

بلعوياا     بغياالل    كااان إ  سصاايغ  لبعوياا ، هااإذل  ردنااو  ن نأ لااه بلعوياا  دلن 

طااوء لاال لبع نا  دلن  ن  كاان بناو مها  هاا  لثتعاو  غيالل  دخلناو كاون للا  لنناو إلع

 .1لإلعللب"

 لمو قوبه لبدكتار  وقاب  عكن لبنظل إبيه لهم لآلت : 

بااا لياا  لبلااوعل  ه ااو ً  خاالى غياال كااون ل خالتنااو هاا  لبلاااللد لاا   كااان  -1

 بعللعوة لبازن دلر ه  ذبك:.

 لبااد ب بااا كوناات ز ااودة لبف اا  لبعضااورب سااين  ركااون لبت أااب، بتغياال لبت اياال  -2

 بلأعل  عنه سوبف   لبعوي .

للباي  ادل بلاوثي س د لال لب الض لبعفصا  ألقاال  لبنهاوة لبقادموء للبعهادثين 

ثا  لبحوف لبلوسم،  نه  عيا  إبا  لبقاا  ساأّن كاون عنصال زماون  د با    عوقا  باه 

وء عناد لسان سوبتلكيب إ  من نوثي  لبع ن ، لب لّه  لتند إب  لبقا  سد بته لب موني  سعو ج

، ل قاا  لسان   ايش: 2لبلللج،  قا : "لكون إنّعو  د  علا  ماو مضا  مان لب ماون هقاط"

"لكون إنّعو تد  عل  مو مض  من لب مون هقط، هلابك   تتم لبفوةدة سعلهاعنو ثت  تأت  

 .3سوبعنصاب"

لمو لبقا  س  ودتنو إ  مان قايا   نّناو هقادب م عابيناو  ل خام للبحاال  باال ُرجان  

قا  سد بتنو عل  لألزمن  لبت  تلتاط سنو من لبعوي  للبعضورب، للاا ماو عاّال عناه لب

هندر س سفكلة لب من،  قا : "إذ إن لنو  هكلة ه  لبالق     عكن لبت ايل عنناو سعأالد 
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. هاجادلاو ساين 1لي  لبعلند للبعلند إبيه،  ثدلعو سأونب لآلخل، للا  هكالة لبا من"

لبت أاب  –لبأاور للبعأاللر  –لبصف  للبعاصااف  –لبحال لال لبعتوزموب  لبعاتد  ل

 هوع  ن م   أ   لباوثي  لك  عل  لال لبفكلة لب مني  هينو، بيس غيل.  –
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 المسألة الثالثة والخمسون

 تقديم خبر ليس عليها -2تقديم خبر مازا  عليها   -1الخالف في 

 

ال لأله او ، هأجاوز  قا  لبلي : "ل ّماو غيال "ماودل " معاو ها   لباه  ماو  مان لا 

 ماو" ب مات"لبكاهيان غيل لبفللء، لللهقنم لسن كيلون: تقد م خاللاو عليناو، قاوبال: ألّن 

لمو  لال لأله و  لبنوقص  لصورب سع ن  لإلثاوب هن  كأ ةنو، سحوف نها: مو هورق،

  أ ف   لبم لنفص ، هإنّنو بم تل منو، س  جوز ثاهنو بفظوً لم ن ، للبفص  سيننو لسين لب

م نا   ذبك ه  لال لأله او . لبام  أاّاز غياللم، نظاللً إبا  بفاظ "ماو" لباا بام  كان هيناو

 لبنف ، بم  صل لبكو  مثاتوً سع ن  لبدلل "....

ل ّمو بيس، هاوألكثللن علا  جاالز تقاد م خاللاو عليناو، لمنا  لبكاهيا  مان ذباك؛  

لد، لإن كاون مالااه  نّناو ألّن مالانم  نّنو ثلف، كعو، هأبهقالو سنو، كإْن، لللهقنم لبعاا

ه  ، نظللً إب  عد  تصلهنو لملوسنتنو بعو، لبنقصاون ه ليتناو، جاوز تال  ناان لباقو ا  

*. لبابك،   ضوً ،  جوز س ضنم إسطو  1م نو، كعو ه  قابه: *إْذ ذنلنبن لبقاُ  لبِكللُ  بْيل 

 ععلنو سإ ّ، كعو ه  قابنم: بيس لبطيب إ  لبعلُك سوبله .

ز سقابه ت وب  للختد  لب  ، قاوبال: ألّن 2أال يوم يأتيهم ليس مصلروفا علنهمعأّاِ

لبع عا     أاز لقاعه إ  ثيي  أاز لقاب لب وم  ل   طلد بنام ذباك، هإنّاك تقاا : 

، لبام  ياالب؛ ل  مناا   ن  قاو : إّن " ااا   ااأتينم" لالف بلاايس، هااإّن  ز ادلً باان  ياالبن

 .201-200: 4عل  مطلم لبهدث". لأله و  لبنوقص  تنصب لبظللف بد بتنو 

ذكل لبلي  ه  لال لباند خوهاين لألل : عان تقاد م خاال ماوزل  لغيللاو مان  

ياك ينو، لإبلأله و  لبعنفي  من  خالب كون موعدل "مودل ". للبثون  ه  تقد م خال بيس عل

 تفصي  لبحوهين:

 الخالف األو :

نو، لمو تا نو من  خالتناو، ذلب لبكاهيان إب   نّه  أاز تقد م خال "موزل " علي 

لسنال لبقا   خا لسن كيلون، لقيا   خاا ساه لبكلاوة  للألخفاش.  قاا  لألنااوري: "ذلاب 

لبكاهيان إب   نّه  أاز تقاد م خاال "ماوزل " عليناو، لماو كاون ها  م نولاو مان  خالتناو، 

"ل جاوز ذباك لبكاهياان لإبياه  4 ، ل قاا  لسان   ايش:3لإبيه ذلب  سا لبهلن سن كيلون"
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ذلب  سا لبهلن لسن كيلون هيقاباان قوةعاوً ماوزل  ز اد، لكاابك ماو كاون ها  م نولاو مان 

  خالتنو". 

 .1ل قا  لسن لبهوجب: "لخوبف لسن كيلون ه  غيل  مودل   معو  لبه مو" 

ل قا    ضوً: "لقلم    أاز تقد م  خاورلو علينو، للا مو  لبهُ مو خوهاوً،  سان  

  .2يل مودل "كيلون هإنّه  جوز ذبك ه  غ

لذكاال  سااا ثيااون  ن لساان كيلااون  جااوز لبتقااد م مطلقااوً نُِفاا  لبف اا  سعااو  ل غيللااو،  

 .3 قا : "لذلب لسن كيلون إب  جالز لبتقد م مطلقوً نُِف  سعو  ل سغيللو"

لب لاا   شاايل لنااو إباا  نااد ذكاالل  سااا ثيااون نقااوً عاان لساان لبهااوج لّياان هيااه  ّن  

 ين  أي لن تقد م خال موزل  علينو،  قاا   ساا ثياون: لبنهوب قد ذكل مو  فيد  ّن لباصل

"له  لبنقد  سن لبهوج ل مو موزل  ل خالتنو هقد نّد لبنهوب ها  لبكاوه   ّن تقاد م خاال 

 .4موزل  علينو جيد سوبغ عند لباصل ين"

ل ظنل  ّن ر ي لبنهوب عن لباصل ين    تالهم م  مو نقله لبنهوة عننم، ل اادل  

اايد لباطلياخاا ،   ّن لبقااا  سأااالز لبتقااد م ر ي لساان لبنهااوب، للااا مااو  شااور إبيااه لساان لبلَّ

 . 5 قا : "ل جوز لسن لبنهوب منطلقوً موزل  ز دو"

ل ّمو إذل كون ثلف لبنف  غيال  ماو  نهاا: بام، بان، هلام  أا  س اض لبنهاوة تقاد م  

اللاو خال لال لأله و  علينو  قا   سا ثيون: "لناد در ااد علا   نّاه    أااز تقاد م خ

. ل قا  لبلياط : "ل بهم در ااد: بام، لبان ساـ "ماو" هعنا  لبتقاد م إن نفا  6م  بم لبن"

 .7سنعو"

 لقد لثتج لد ء لبنهوة سدبيل  لبقيوب للبلعوب: 

:  ّن  مو  لنو بيلت مصدر  ، لإنّعو ل  نوهي ، للبنف  هينو بيس بلف  ، إنّعو األو  

لا بعفورق  لبف  ، هوبكو  م نول لإلثاوب، ألن لبنف  إذل دخ  عل  لبنف   هود لإلثاوب هف  

لإلثاوب    عتن  لبتقد م،  قا  لألناوري: " ّمو لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلناو ذباك 

موزل " بيس سنف  بلف  ، لإنّعو لا نف  بعفورق  لبف ا ، لسياون  ّن لبفوعا  ثوباه ها  ألّن "
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لبف   متطولب ، للباي  دّ  عل   نّه بيس سنف   ّن "زل " هيه م ن  لبنف ، ل "مو" بلنف ، 

بعو دخ  لبنف  عل  لبنف  صاور إ أوساو، للبااي  اد  علا   ّن لبنفا  إذل دخا  علا  لبنفا  

إذل قلت: لنتف  لبل ء كون يدلً بإلثاوب، هإذل  دخلت علياه لبنفا  نهاا: صور إ أوسوً  نّك 

اوً؛ هندنّ  عل   ن نف  لبنف  إ أوب، لإذل كون كابك صور "ماوزل "  "مو لنتف " صور ُماجن

سعن باا   كااون  هاا   نّااه إ أااوب، لكعااو  ّن كااون  أاااز تقااد م خاللااو علينااو نفلاانو، هكااابك 

لو علينو، لبابك بم  قابال "موزل  ز د إ  قوةعوً" كعو "موزل "  ناغ   ن  أاز تقد م خال

بم  قابال "كون ز د إ  قوةعوً"؛ ألن "إ ّ" إنّعو  دت  سنو بنقض لبنف ، كقابك: "ماوملرب 

إ  س  د، لمو يالست إ  ز ادلً" نفيات لبعاللر للبضالب  ل ً، ل دخلات "إ " هأثاتنعاو 

تم إنّنااو ععلاات بلاااننو سلاايس هاا   نّنااو تنفاا  ب  ااد، ل سطلاات لبنفاا  لنقضااته، لبنااال إذلً قلاا

لبهو ، كعو  ّن بيس تنف  لبهو ، هإذل دخلت "إ " علينو  سطلت م ن  لبنف ، ه ل  شاننو 

سلايس، هاطا  ععلنااو، هاإذل دخلاات "إ " عليناو  سطلات م ناا  لبنفا ، هاا ل  شااننو سلاايس، 

 تلى  نّك با قلت "مالرب إ  هاط  ععلنو، هإذل كون لبكو  ثوستوً هو  فتقل إب  إثاوته؛   

سأثد" بم  أ ؛ ألّن إثاوب لبثوست سعن ب  "كون" هكعو    قو  "كون ز اد إ  قوةعاوً" هكاابك 

 .1   قو  "موزل  ز د   قوةعوً"

ل قا   سا لباقوء لب كالي: "ل مو ثأ  لبكاهيين: هقاد لثتأاال سوبلاعوب للبقياوب:  

 :2هعن لبلعوب قا  لبلوعل

ّج لبفتـ رن هلن ْيللً    ـ لُ   ن  ـدُ   ـ  بلحيـِل مو إْن ر ْ تـن  عل  لبّلـّنِ خن

أااز هنصب "خيللً" سـ "   د" ل   أاز  ن  ق  م عا  لبحال إ  ها  لبعايا  لبااي  

  ن  ق  لبحال هيه.

ل مااو لبقيااوب: هنااا  ن "مااوزل " ه اا  مثااات هأااوز تقااد م خااالل عليااه، كااـ "كااون"  

 لسيون ذبك من لجنين:

أاا  :  ّن قابااك: مااوزل  ز ااد كل عااوً م نااول لااا علاا  كاا  ثااو ، لماان لولُنااو باام  أحللدهما

 ل عوً.كل ختثنوء منه، هو تقا : موزل  ز د إ  كل عوً، كعو    أاز كون ز د إ  

:  ّن "زل " م نول هورق، لهورق ه  م ن  لبنف ، ل "مو" بلنف ، لإذل دخ  لبنفا  والثاني

لبع ومل  م  لإل أوب، إذ كون لبتلكيب  هدث يد م ن  عل  لبنف  صور إ أوسوً لتصيل 

 .3لإلهللد"
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لمو قوبه لبكاهيان لمن تا نم كون مهط نظل ِمن لبنهوة، بال كون بنام ماقاف مان  

 لبلعوب للبقيوب لباي لختند إبيه لبكاهيان:

دّ لبنهوة لبايت لباي لختلندلل سه، هأّلبال سين تقاد ل عوما ،  ل  ن  -1  لكياب " ترن

  هبكو  س   حتلف عّعو ه   لبه مو لبنوهي ،  ل  ّن ذبك    ق  ه  لختيور ل  ل " 

 لبل ل،  قا   سا لباقوء: "للبأالب:  مو لبايت ه نه ثوث   جاس :

:  ن "خيللً" منصاب سف   منصاب سف   مهالف   سـ "   د" لال، سا  أحدها

ب مثا  قاا  لال مفللة بلنوصب، كعو  كان ذبك ه  سوب لبعصودر للبعاصاا 

ث  لبُعتنقنوِعِس" لبلوعل: "  سنْ ِل ن لال سوبلَّ
 ، للبتقد ل   دلد عل  لبلّن خيللً.1

ك بام، :  ّن لباي ه  لبايت " " ل " " بيلت  صوً ها  لاال لبااوب لكاابوالثاني

،  سوساهلقد جازلل تقد م لبحال هينو سحوف "مو" هإنّنو لألص  ه  لبنف ، للا    ه 

 آكد.هوبنف  هينو 

:  ّن ذبك من  ثكو  لبل ل،    ثكو  ل ختياور قاابنم  ّن م نا  "ماوزل " والثالث

لإلثااوب، قلنااو   نظاال إباا  مااو  هصاا  ماان م ناا  لبعلكااب، ساا  ل عتاااور ساجاااد 

 .2لبهلف لباي  صدر سه لبكو  ..."

دّ لبنهااوة مااو ذلاااال إبيااه ماان لبقيااوب ماان  ّن لمتنااوب دخااا   إ ّ  كااون ماان قاياا   -2 رن

 ن ، ألن لبعلتثن  محوبف بلعلتثن  منه ل ن م نا  ماوزل  لإلثااوب، للبنفا  لبع

نقض به، للا محوبف بإلعللب،  قا   سا لباقاوء: "ل ّماو دخاا  "إ ّ" هناا مان 

قاياا  لبع ناا ، ألّن ل خااتثنوء محااوبف بلعلااتثن  منااه، ل شااك  ّن م ناا  مااوزل  

، للبتقاد م للبتاأخيل؛ لإلثاوب، ل ّن لبنف  نقض باه، للاال علا  خاوف لإلعاللب

ألّن ذبك من مكعوب لبلفظ،    تلى  ّن قابك: قوةعوً مو ز دو، لمو قوةعوً ز د مثا  

 .3مو ز دو قوةعوً ه  لبع ن  للا غيل جوة  ه  لإلعللب كابك لولنو"

ل ّمااو لباصاال ان لتااا نم لبفااللء ماان لبكاااهيين هااإنّنم    أياا لن لبتقااد م،  قااا  

 ان إب   نّاه    أااز ذباك، لإبياه ذلاب  ساا زكل او  هيا  سان لألناوري: "لذلب لباصل

. لإن كااون لبفاللء  عناا  مطلام لبتقااد م ها  كاا  منفا  سعااو  ل 4ز اود لبفاللء ماان لبكااهيين"

 .5غيلل نها: بن ل  
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لنلب لسن   ايش لبال ي بلاياا ه للباصال ين،  قاا : "هاإن كاون لبنفا  سعاو نهاا  

ب خااياا ه للباصاال ين  نّااه    أاااز تقااد م مااوزل  لمااو لنفااك لمااو هتاائ لمااو ساال  هعااال

 خاورلااو علينااو، هااو  قااو : قوةعااوً مااوزل  ز اادو، لإبيااه ذلااب  سااا زكل ااو  هياا  ساان ز ااود 

 .1لبفللء"

لقاد لثاتج لباصال ان علا  ذباك ساأّن  ماو  لبنوهيا  بناو لبصادلرة مثا  غيللاو مان  

لبنف ،  قاا   دللب لبصدلرة، هألب مألى ل ختفنو ، هضوً عن ذبك هن     ثللف 

لألناوري: "ل مو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو جوء إلهودة لبع ن  ه  ل خم للبف  ؛ 

هيناغ   ن  أت  قالنعو،   س دلعو، لكعو  ّن ثالف ل خاتفنو      عا  ماو س ادل هيعاو قالاه 

قد  ماو هكابك لولنو،    تلى  نّك با قلت: ه  ل ختفنو  "ز دلً  يلست" بم  أ ، ألنّك ت

لا مت لم سعو س د ثلف ل ختفنو  عليه؛ هكابك لولنو؛ إذ قلت "قوةعوً موزل  ز د"  ناغ  

 .2 ن    أاز ألنّك تقد  مو لا مت لم سعو س د ثلف لبنف  عليه"

ل قااا  ساادر لبااد ن ساان موبااك: "لكااابك لبعقااللن  سعااو  لبنوهياا ، نهااا: مااوزل  ز ااد  

نها: لال    أاز تقد عه عل  "مو" ألّن بنو صد قك، لمو سل  ععلل  خو ، هوبحال ه  

 .3صدر لبكو "

سقاا   ن نلاايل إباا  مااو جااوء عنااد لباااوثثين لبع وصاال ن بن االف ماااقفنم ماان لااال  

لبحوف. هوألختوذ عاوب ثلان بام  ا اد عان قاا  لباصال ين ها  رهضاه لبتقاد م،  قاا : 

لألثكاو  لبلاوسق ... هاو "هأّمو لأله و  لبت   لتلط  ن  لاقنو نفا   ل شاانه هتنطاام علياه 

 .4 أاز تقد م لبحال عليه، ألن مو لبنوهي  بنو لبصدلرة، هو  صن متكلعوً موزل  مهعاد"

ل ّمااو لباادكتار إسااللليم لبلااومللة  هقااد ذلااب إباا   ّن ملااأب  لبتقااد م إلخاااور لااال  

وً ثايبناو م لأله و      دل  ن  كان من سوب لألمثل  لبعصناع  لبت     كود لباوثي  أاد

ننج ه  لبعأثار من كو  لب لب، ل   د  عل  لال لألمثلا  لبعصاناع  إ  لياطللب ما

لاا  لبنهااوة صاااسنو،  قااا : "ل ناات بااا عاادب بنااال لبتللكيااب لجاادتنو تفتقاال إباا  لبقاااة ل

ياا يف  ل نّنااو مدبفاا  علاا  طاال قتنم هاا  صاان  لألمثلاا  للاا   ن   عااد إباا  "ز ااد" ل 

  تقادَّ  اياب لباهي، هقد قوبال: إن لال لأله و   "ععلل" م  لبل ء لآلخل لباي لا م

تقاا :  خاللو علينو، هاو تقاا : "قوةعاوً ماوزل  ز اد" ل جاوزل لسان كيلاون للبنهاوب، ل 

 "قوةعوً مو كون ز د" ل جوزل س ضنم.
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ل جااوزلل: "مااو قوةعااوً زل  ز ااد" لمن نااو س ضاانم، ل جااوزلل "مااو قوةعااوً كااون ز ااد"  

 لمن نو س ضنم.

 ن لال لبتللكيب غل ا  لبانوء، لرسعاو عُلالن علياك  ن تأاد بناو مثايوً  هأنت تلى 

هاا  لبعااأثار ماان لب لسياا ، لبكااّن لبنهااوة  بّفالااو علاا  لااال لبتلتيااب لباااي تأسااول لب لسياا  

لبفصااايه ، لمعاااو  ااادُ ه علااا  يااا فنو  ّن نفاااللً من ناااو لآخااال ن  جوزللاااو، للاااال دبيااا  

 .1ليطللب مننأنم"

عد إسللليم لبانو  ّن لبعلأب  تأاز عل  ر ي لبكاهيين للسن سينعو  لى لبدكتار مه 

قاا : كيلون من سوب لبقياوب، ألنّاه بايس لناو  نادو مان لبلاعوب  ادعم ماو ذلااال إبياه،  

ب  جاوزب "لبم  جد هيعو قل ب نصوً لعتعد عليه لد ء ه  إجوزتنم بنال لبتلكيب هوبعلاأ

 : وماات عليااه، للااال لساان جناا   قاااإذلً ماان سااوب لبقيااوب، لكاام ماان ملااوة  هاا  لب لسياا  ق

ك ثلما  "بإلنلون  ن  لتأ  من لبعاللب مو  دعا إبيه لبقياوب ماوبم  ُلاا ساند،  ل  نتنا

 شلب". هقد قوخال "موزل " عل  "كون" ه   ّن لبكو  م نو إ أوب لبيس سنف ...

لس د، هنال لبتلكيب خوةغ مقاا ، لقد  جوزل لبقيوب، لمو لرد من ل خت عو  م   

دللب لألخل، لل   بن، لبم، لمو لمن ثم    ده  سنال لبقيوب لباي لجتلاه لباصل ان لأل

 .2لجتوسوً، للا قيوب  مو  عل   ل  "

 لمو قوبه لبدكتار لبانو  هتوج إب  منوقل . 

كعو لا م لا   ّن لبلعوب دبي   صي  من  دب  لبنهاا لثاين  فقاد لاال لبادبي   ها   

نقادّ  قيوخاوً مان  مثلا   قالب إبا  لبتادر ب منناو إبا  لبقياوب  تأ يد تلكيب نهااي، هإنّاو  

سع نول لبالخ  عند لبنهوة.  قا  لسن جنا : "ألنّاك إنعاو تنطام سلغاتنم لتهتااي ها  جعيا  

. إيوه  إب  ذبك هإّن  بم لبن ه  تقد م لبع عا  علينو    تقوب  سعو  ألن 3ذبك  مثلتنم"

  مو  كعو لا م للف ثلف غيل محتد. 

 عاان ذبااك هااإّن ماان لبنهااوة ماان باام  أاا  تقااد م لبحااال علاا  جعياا  لبتللكيااب هضااوً  

 ال :لبعنفي ،  قا  لبلياط : " ّمو زل  ل خالته هف  تقد م لبحال علينو ثوث   ق

 .4 ثدلو: لبعن  مطلقوً خالًء نفيت سـ "مو"  ل سغيللو، لعليه لبفللء"

 ب لبلوسق   حلج سوآلت :لب   لباوثي س د منوقل  مو جوء من آرلء ه  لبتللكي 
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كون من لبعفللض  ّن لبعلأب    تأوز عل  ر ي  لا  لبكاها ، بلااب  جعا  علياه  -1

لبكاهيااان لج لااال  صااوً ماان  صااابنم لبنها اا ، للااا "   أاااز لإليااعور قااا  

لباكل" لسنال عليه عددلً من لبعلوة  لبنها ا  هنهاا: قوةعاو ماو زل  ز ادو ها   قاوةم  

لبعضااعل علاا  لبظااولل للااال مااو    عيلااان إباا  لألخااا سااه هاا  يااعيل ز ااد، هتقااد  

مااننأنم،  قااا  لساان هااو  لبيعناا : "ل صاان لبنقاا  عاان لباصاال ين للبكاااهيين مناا  

لبتقد م، ألن لبكاهيين  عن ان تقد م خال كون بئو  ددي إب  لإلياعور قاا  لبااكل، 

 .1هكيف  قابان سوبأالز لولنو لعل  لبعن  للثدة"

مهعد ماخ  ثعدلن: "لقد    غيب عناو  ّن لبكااهيين نقضاال سناال ل قا  لبدكتار 

مو ذلاال إبيه ه  ملاوة   خالى كوبعلاأب  لبلودخا ، للبعلاأب  لبتوخا   مان رهاض تقاد م 

لبحال ه  لبلودخ ، لج   لبظلف خاللً مقدموً ه  لبتوخ   ؛ ألّن ذبك  تلتب علياه عااد 

أبتنو لاال خايتلتب علياه لاال لبعهاالر لبضعيل عل  متأخل ل   حف   ّن لبتقاد م ها  ملا

 .2عندلم"

ب بّعو كاون لبلاعوب ثأا  ها  سناوء لبقوعادة لبنها ا  لمان  نطااي تهتناو مان تللكيا -2

بتا  ل عكن ل عتعود عليه ه  يلب  مثل  بأالز لال لبتقد م ههين هقادب لبلااللد 

 تد د ذبك  خا لبنهوة ه  يلب  مثل  مصناع   قلب بلتدر ب.

اوثااي مااو رآل ماان عااد  جااالز لااال لبتقااد م سعااو جااوء عنااد  ثااد ل عكاان  ن  حااتم لب

لباااوثثين لبااا ن هّصاالال لبهااد ي عاان لبحااوف لبلااوسم،  قااا  لباادكتار شاال ف لبنأااور: 

"ل لى لباوثي  ّن لبلعوب لا لبهأ  لبت   عكن ل عتعود علينو ه  جالز تقد م لألخااور 

  لبعلاأبتين مان شااللد   تاد  ه  لال لبعلاأب ، للبعلاأب  لبلاوسق ، لماو ذكالل لبنهاوة ها

عل  جالز لبتقد م، لمو ذكللل من قابنم:  قوةعوً كون ز دو  ل  قوةعوً ماو زل  ز ادو  عااورة 

 .3عن  مثل  لي نو لبنهوة بلتدر ب"

 الخالف الثاني: تقديم خبر )ليس( عليها:

لختلف لبنهوة ه  جالز تقد م خال بايس عليناو، هعاننم مان ذلاب إبا  جاالز ذباك  

نم من من ، هوألناوري قد نلاب إبا  لباصال ين تأاا   لبتقاد م، لج ا  لبعنا  ماالب لمن

لبكاهيين لتوس نم لبعالد،  قا : "ذلب لبكاهيان إب   نّه    أاز تقد م خال بيس علينو، 
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لإبيه ذلب  سا لب اوب لبعالد من لباصل ين، ...، لذلب لباصل ان إب   نّه  أاز تقد م 

 .1از تقد م خال كون علينو"خال بيس علينو، كعو  أ

 ااادل  ّن لبقااا  لباااي  لردل لألناااوري عاان لبفاال قين  حااوبف مااو جااوء عنااد س ااض  

 لاتند  لبنها ين من خو  آرلةنم، هيظنال  ن إدخاو  لبعدرخاتين ها  لبأاالز  ل لبعنا   

 إب  مو جوء عند لد ء لبنهوة:

تقاد م خاال بايس  هوبليلله  ل سا عل  لبفورخ  للب محللي للسن   يش جّازلل 

علينو،  قا   سا علا  لبفورخا : "للكاال خاال بايس ها  نقاا  لبعتقادمين مان لباصال ين 

 .2للا عندي لبقيوب، هتقا : منطلقوً بيس ز دو"

ل قا    ضوً: "هلّعو لجدنو "بيس" قد جوز هيه مو لمتن  ه  غيلل من تقد م لبحال،  

عليناو، ماان ثيااي جااوز تقااد م  كعاو جااوز ذبااك هاا  لبف ا ، للجااب  ن  أاااز تقااد م خاللااو

لبحال، كعو جوز ذبك ها  لبف ا ، للجاب  ن  أااز تقاد م خاللاو عليناو، مان ثياي جاوز 

تقاد م خاللاو علاا  لخاعنو، هكعااو جاوز "باايس قوةعاوً ز ادو" سااو خاوف، كااابك "قوةعاوً باايس 

 .3ز د"، كعو جوز "قوةعوً كنت" بّعو جوز "كون قوةعوً ز دو"

 جوز تقد م خاللاو عليناو نفلانو، نهاا: قوةعاوً بايس  ل قا  لسن   يش: "لمننم من 

ز دو، للا قا  خياا ه للبعتقدمين من لباصال ين لجعوعا  لبعتاأخل ن كوبلايلله  ل سا  

عل ، لإبيه ذلب لبفللء من لبكاهيين... للألل  لا لبصهين  ل د لألل  من لبقابين لا 

 4جالز تقد م خاللو علينو لا لباي  هتئ سه"

خاياا ه جاالز لبتقاد م؛ لساوبلجاب إبا  لبكتاوب بام  أاد لباوثاي باه لقد نلب إب   

ايد لسان  نصوً صل هوً ه  جالز لبتقد م، لب ّ  لال لبل ي عن خياا ه قد خام هياه لسان لبّلِ

  يش".  قا : "للبظولل من مالب خياا ه ه  بيس  نّه  أاز تقد م خاللو علينو؛ ألنّاه 

ز ااد، سف اا  مضااعل تفلاايل "باايس كأنّااه هاا   جااوز هاا  كتوسااه:  ز اادلً بلاات مثلااه: سنصااب 

لبتقد ل  خوبفت ز دلً بلت مثله: للب وم  لبظولل    أااز  ن  فلال عاوموً متقادموً علياه 

 .5إ   ن  كان متصلهوً ه  نفله"

 لقد لختد  من  جوز لبتقد م سوبلعوب للبقيوب لهم لآلت : 
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، لثياي 1مصلروفا علنهمأال يوم يأتيهم ليس هعن لبلعوب لختدبال سقابه ت وب :  -1

زععااال  ّن   ااا   م عااا  بااـ "مصااللهو"، للااا خااال باايس، هكعااو جااوز  ن  تقااد  

م عا  لبحال عل  بيس، هكابك  أاز تقد م لبحال نفلاه، ألّن لبع عاا     قا  إ  

ثيي  ق  لب وم ،  قا  لسان   ايش: "للثتأاال باابك ساوبند للبع نا ،  ماو لباند 

، للجه لبدبي   نّاه قاد  م عاا  م ليس مصروفا عنهمأال يوم يأتيههقابه ت وب : 

لبحال لذل   ا  م عا  مصاللهوً لبااي لاا لبحاال لتقاد م لبع عاا   ادذن سأاالز 

تقد م لب وم  ألنّه    أاز  ن  ق  لبع عا  ثيي    ق  لب وم ؛ ألناه رتااه لب وما  

 .2قا  لبع عا "

وةل سنااو، لدخابنااو علاا  لمان لبقيااوب  ّن "باايس" عنادلم ه اا  ساادبي  لتصااو  لبضاع -2

لبع ورف للبنكللب لتوء لبتأنيي، هنا  عنادلم مهعابا  علا   كاون  لكاون  أااز 

يد لباطلياخ : "لإنّعو جلب بيس مأالى لأله او   ه  خاللو لبتقد م،  قا  لسن لبّلِ

لبعتصله  ألّن بفظنو بفظ لبعوي ، لل  ماياع  بنف  لبهو  "... للأللنل ها  

ن لب لب  بهقتنو لبضعوةل كعاو تُْلهام سوأله او ، هقاوبال: بيس  ننو ه     ثلف؛ أل

، لبيلت، لبيلو، لبيلال، لبلن"  .3بلت، لبلِت، لبلتن

 ل عكن لبلدّ عل  لا ن لبدبيلين بعن ذلب إب  جالز لبتقد م:

ب اّ  قد م، لإّن قابنم  ّن لبع عا     ق  إ  ثيي  ق  لب وم ،    للم بنم ه  ك  ت -1

و ، مهعاد مهيا  لباد ن عااد لبهعياد منوخاب بلالدّ ها  لاال لبعقا مو ذلب إبيه لبلايخ

بايوً د قا : "لال لبقوعدة بيلت مطلدة تعاو  لإلطاللد، لإن كاون لب لعاوء لتحااللو 

، ه  كثيل من لبعالطن لج لالو كوبلا ء لبعلالم ساه لبااي    تطالق إبياه لبانقض

د م يا لل هيناو تقالنهن ناكل بك عدة مالي   جوزلل هيناو تقاد م لبع عاا ، لبام  أ

 لب وم :

ئو بااإذل كااون خااال لبعاتااد  ه ااوً، باام  أاا  لباصاال ان تقد عااه علاا  لبعاتااد ،   1 

  لتاس لبعاتد  سوبفوع .

خاال "إّن" إْن باام  كان للهااوً  ل جاورل لمأااللرلً، بام  أياا لل تقد عاه علاا    2 

لخعنو هو  قابان: إّن جاوبس ز ادلً"، ل جاوزلل تقاد م م عاباه علا  ل خام، 

 .4"إّن عند  ز دلً جوبس" هيقابان:

                                                             
 8لاد:   1

 .114: 7شل  لبعفص    2

 .141-140إصو  لبحل :   3

 لبقوللة . –طا    مكتا  دلر لبتللث  278: 1لبألي   منه   4
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 إّن   ا   قد ت ددب هيه لبتاجينوب سين لبنهوة: -2

        مننم من قو  إنّه سُن  إليوهته بلف  .

 ب   إنّه منصاب سـ "مصللهوً"؛ ألّن لبظلف  تاخ  هيه مو    تاخ  ه  غيالل. 

 قا  لب كالي: "خلعنو  نّه منصاب ساـ مصاللف"، لبكان لاا لالف باه، 

ول  هاا  نصااانو، هااو  لاا   ماان ذبااك جااالز لبنصااب هاا  للبظااللف  تلاا

 .1غيللو"

  ج   إنّه م عاا  بف ا  مهاالف تقاد لل " لا منم،  ل   لهاان  اا  تاأتينم". ل ّماو 

لبعالد للسن لبلللج للبألجون  للسن لألناوري، للسن موبك، هقد قوبال س د  

تتصالف جالز تقد م خال بيس علينو،  قا  لسن لبلللج: "لأله و  لبت    

   أاااز  ن  قااد  شاا ء مّعااو ععلاات هيااه، للاا  نهااا: ن اام لساائس له اا  

 .2لبت أب، ل"بيس" تألي عندي ذبك لبعألى؛ ألنّنو غيل متصله "

ل قااا  لبألجااون : "لعلاام  ّن لبلاايخ  سااو علاا  جااّاز تقااد م خااال باايس علاا  باايس، 

 .3لل ختيور لبعالب لبثون "

للسان لبّلاللج للبألجاون ، لسقاابنم  ل قا  لسن موبك: "لمن اه لبكاهياان للبعاالد

. 5. لقد  خا سل  نم نهاوة لبايعن كاوسن   ايش لبصان ون  للإلماو   هيا  سان ثعا ة4 قا "

 لقد لثتج لد ء لبنهوة سوآلت :

 ّن بيس ه   غيل متصالف هاو  أالي مأالى لبعتصالف ها  لبتقاد م للبتاأخيل،  -1

تصالف ها  ععلاه كعاو  قا  لسن موبك: "ألّن بيس ه      تصلف ه  نفله، هو  

 .6لجب بغيلل من لأله و  لبت    تتصلف كـ عل ، لنِ ْم له   لبت أب"

س ض لب لب  دخ  علينو  وء لبعتكلم، لبم تأب م نو نان لباقو ا  ما   نّناو تحاتد  -2

سوأله و ،  قا  لألنااوري: "ثكا   ن س اض لب الب قيا  باه: هاون  تنادد ، هقاو : 

ثدلو، من غيل نان لباقو  ، لبا كاون ه اوً باجاب "عليه سد ً بيل ، هأت  سوبيوء ل

 .7 ن  أت  سنو كلوةل لأله و "

                                                             
 .317لبتايين:   1

 .228: 2لألصا    2

 .408: 1لبعقتصد   3

 .112: 1ععدة لبهوهظ لعدة لبوهظ   4
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غلّب علينو س ض لب لب جونب لبهلهي  هلم   علناو، نهاا قاابنم: بايس لبطياب إ   -3

لبعلاك سلهاا  لبع عااابين،  قااا  لألناااوري: علاا   ّن ماان لبنهااا ين ماان  غلااب عليااه 

قو : "بايس لبطياب إ  لبعلاك"،  لبهلهي ، ل هتج سعو ثك  عن س ض لب لب،  نّه

 .1هله  لبطيب للبعلك جعي وً"

تقا ا  لب ّ  لبعوثظ عل   دب  كّ  هل م تغليب لبقياوب، دلن لبنظال إبا  لبلاعوب ب

 مو ذلاال إبيه. 

 لكابك بم  تطلق لبعون ان إب  لجاد نق  عن لب لب  دعم مو  الاان إبيه.

ون لب الب لهلاو للّطالد ساين  للاه، هوألقيل  للبقالعد تليل بتأ يد ماو جاوء ساه بلا

ألن لبنها مودته لأللب  لبعنقا ، هاو  تأولزلاو لبنهااي بيانا  بناو   قيلا  بام  نطام سناو 

صااوثب لبلااليق ،  قااا  لساان جناا : "ألنّااك إنعااو تنطاام سلغااتنم لتهتاااي هاا  جعياا  ذبااك 

 .2 مثلتنم"

 سقاا   ن ناااج  مااو جااوء عنااد لباااوثثين لبع وصاال ن بن االف ماااقفنم معااو خااام

 عليه.

هوبدكتار إسللليم لبلومللة   لى  ّن مو ذلب إبيه لبعون ان  ل لبعأي لن بلتقاد م 

   لتقيم، ألّن لبلاعوب بام  الد سعاو ذلااال إبياه، هناا  خالاب  هاول   ن   اوبج لبتللكياب 

لبنها   لهم قوبب منطق    تأي ل لبلغ ،  قاا : "لكاابك لألمال ها  تقاد م خاال  بايس  

هياان للبعاالد للب جاوج للسان لبّلاللج ل كثال لبعتاأخل ن إبا  لبعنا ، علينو، هاالب لبكا

لذلب  سا عل  للسن سللون إب  لبأالز، هتقا : "قوةعوً بيس ز د" لقو  آخللن: بم  لد 

من بلون لب لب تقدّ  خاللو علينو، لإنّعو لرد من بلوننم مو لوللل تقد  م عا  خاللو 

، لسنال لختدّ  من  جوز تقاد م 3يس مصروفا عنهمأال يوم يأتيهم لعلينو كقابه ت وب : 

خاللو علينو، لتقل لل  ن " اا   اأتينم" م عاا  لبحاال لبااي لاا "مصاللهوً" لقاد تقاد  

 عل  "بيس" قو : ل   تقد  لبع عا  إ  ثيي  تقد  لب وم .

هأنت تلى  ن تقد م لبحال بم  لع  ه  كو  لب الب لبكان لبااي  جاوزل لتّاا ن لاال 

لبعنطق ، للا بعو جوز تقد م م عا  لبحال هعن لأللب   ن  تقد  لب وم ، للال  لألخلاب

 .4لألخلاب بيس من لبلغ  ل  تأي  لبلغ  لال لبننج لبعنطق  ه  عوج لبقضو و لبنها  "

                                                             
 .18   161: 1لإلنصوف   1

 .117: 1لبحصوةد   2
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ل ّمو لبدكتار خليا  ععاو لل هيالى  ّن قاا  لبنهاوة:  قوةعاوً بايس ز اد      ادل  ن 

بفابكا  لبكوميا  لبتا  بام تادر ها  ساو  لب لسا  صاوثب  كان من سوب لبتالف لبفكالي لل

لبلغاا  كعااو جوءتنااو عااننم،  قااا : "هااو ناالى  ّن مثاا  لااال لبتلكيااب إ  ماان قاياا  لبتاالف 

لبفكلي للبفابك  لبكومي  ه  يلب لألمثو  بك  لوللة تحطل سوباو . لإن بم تكان لاال 

وءتنو عننم، هاإن ذباك  قتضا  لألمثو  معو قوبته لب لب، هإن ُكنّو ندرب بغ  لب لب كعو ج

 ن ندرخنو كعو ل   ل قيوخوً عل  لوللة جوءب هيناو، هنقايس ماثوً تلكيااوً علا  تلكياب 

منولل ه  بغ  بلون لب لب،  ّمو  ن نفتالض تلكيااوً بغا اوً   مثيا  باه ها  لب لسيا ، هاإن 

  ذبك  قادنو إب  لباهي ه  غيال لااللل لبلغا  ل صالهنو عان لولللاو، سا   صالهنو إبا

 .1لي  لبقالعد لبنها   بتلك لبظاللل لبعفتلي "

ل ّمااو لباادكتار مهعااد ماخاا  ثعاادلن هقااد نظاال بلحااوف ماان لجناا  نظاال سوغياا  

ن مهاا  مفودلااو  ن لبتقااد م عنااد ماان  جااوزل    اادخ  يااعن لبتقااد م بل نو اا  لل لتعااو ، أل

 ناا  لب نو اا  نفاا  لبصاالف،   زماان لبصاالف. ل االى  ن لبتقااد م  اقاا  ليااطللسوً هاا  م

عاو  تليس عند لبتلكيب ههين  نطم لبعتكلم سـ "قوةعوً" هيه م ن  لإلثاوب، ثم  هول  نفيه س

ماو  لبكو ، معو  أ   لبتلكيب  دخ  ه  ثي  لبقلم لل يطللب لباي  أ لاه  لايل ها 

  ؛ ألن مها  وب بلت قيد لبلفظ ،  قا : "لكابك   م نا  ألْن  كاان لبتقاد م بولتعاو  ساه

 .لا نف  لبصلف،   زمن نف  لبصلف. .. –لهللا  علم  –قو  لآل   لب نو   ه  م

إذل بااا قلنااو: قوةعااوً باايس ز ااد، بكااون تلقاا  لبحااال  قوةعااوً  هاا  لباانفس علاا  م ناا  

لإلثاوب، ثم تلتفت لبنفس إب  نفيه عند تعو  لبكو ، ألن لبنفا     تلالط علا  لبااللب إ  

بإلثااوب ألنّاه لألصا  ثام لنصالهت عناه آخالل، سوعتاور ت لم لبع ون  سنو، هتنيأب لبنفس 

له  لال من لبقلم لل يطللب معو  لهم لبتلكيب لبتللكيب لبت  ت وب بلت قيد لبلفظ . 

 .2ل كان ي ف تأبيفنو رلج وً إب  لال لبت قيد"

 لوسم:س د لال لب لض  اد لباوثي  ن  تلعس بنفله ر  وً مّعو قي  ه  لبحوف لب

 لبتقد م    أاز، ألن لبغوبب عل  "بيس" م ن  لبهلهيا  هوباي  ظنل بلاوثي  نّ 

لبت  تفيد لبنف ، هكعو لا م لا   ّن لبنهوة قد  جع ال عل   ّن م ن  لبهلف ه  لبتلكياب 

إذل كون بلنف      ع  مو قاله ه  مو س ادل،  قاا  لسان موباك: "ألن ماو س اد ل خاتفنو  لماو 

 . 3يعو قاله، ل   فلل عوموً هيه"لبنوهي  ل   ل ستدلء للبقلم     ع  ه

                                                             
 .162لبتهلي  لبلغاي: ه    1
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بهاد ي إيوه  إب  ذبك هإنّه    اجد ند من لبنق  لقنالته لبع لله   لبقالآن لل

جعلا   لكو  لب لب ش لل لنثلل   عكن  ن   ضد لبتقد م،  قا   سا ثياون: "لقاد تتا ات

 ليه لوللعمن دللل ن لب لب هلم  لفل ستقد م خال بيس علينو، ل  سع عابه، إ  مو دّ  

 لال لآل  ، لقا  لبلوعل:

فنو بْلُت  قـد "  هيأت  معــو  ــ دلدُ بأوجـــ ً   1لكْنُت  سيـوً ه  لبحن

 .2ل قا  لسن عقي : "لبم  لد من بلون لب لب تقد  خاللو علينو" 

                                                             
 .206: 5لباهل لبعهيط:   1
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 المسألة الرابعة والخمسون

 الخالف في الفصل بين كان وخبرها باألجنبي

 

عند لباصل   سين كاون ل خالتاه لساين لبعلهااب سناو  قا  لبلي : "ل   فص ،  

بلاوً، مان م عاا ب لبحاال إ  ساوبظلف،  ل لبأاور للبعأاللر نهاا: كناونن  موماك ز ادو جو

 ناياوب إ لذبك بكان لبف   لبنوقد عوموً ي يفوً، هو  فص  سينه لسين م عابه من لألج

ضل ، هابه، سللط  ن  كان سوبظلف، لإن كون لب وم  قا وً، جوز لبفص  سينه لسين م ع

 سغيل لبظلف   ضوً نها: ععللً كون ز د يورسوً.

ل جوز لبكاهيان لبفص  سين كون لملهاعه سغيل لبظالف   ضاوً نهاا: كاون ز ادلً  

 ععلُل يورسوً.

لهااّلق س ااض لباصاال ين، سااين لبحااال لب وماا  لبعتصاا  سااابك لبع عااا  لبفوصاا ،  

، لبام  أاّاز ها  لسينه إذل بم  تص ، هأّاز ه  لبعتص ، نها ا: كاون ز ادلً ياورسوً ععاللو

لبعنفصاا  نهااا: كااون ز اادو ععاالل يااورسوً، لمااو  للاام خااوف ذبااك، قاادّر هيااه لباصاال ان 

يااعيل لبلااأن، لخااعوً بكااون ل خالتااه نهااا: كنااونن ز اادو لبهّعاا  تأخااا،  ل: كااون ز اادلً تأخااا 

 :1لبُهّع ، قو 

ْا ن سُيُاتِنــــ   إ ّولُــْم عطيّ ُ عنـــّادلسعو كنونن   مقننوهِاُ لدّلجــانن ثن

 .206-205:  4ل أاز ه  لبايت ز ودة كون"  

ه  لال لبند خوف سين لباصال ين للبكااهيين ثاا  لبفصا  ساين كاون لخاللاو  

 سوألجنا . لإبيك تفصي  لبحوف:

من لبع لا   ّن لبنها ين سصل ين لكاهيين قد لتفقال عل  جالز لبفص  سوبظلف  

ظاللف جوبلوً ز ادو  ل كاون  موماك ز اد جوبلاوً، لثأاتنم ها  ذباك  ّن لبنها: كون عند  

ل جاورلً   تاخ  هينو مو    تاخ  ه  غيللو،  قا  لسن عقي : "هإن كاون لبع عاا  للهاوً 

قيعاوً، ملمأللرلً جوز إ وْلل "كون" عند لباصل ين للبكااهيين، نهاا: "كاون عناد  ز ادو 

 لكون هيك ز د رلغاوً".

 فال هيه هيعكن عليه لهم لآلت : ّمو مو لختل 

ذلب لباصل ان إب   نّاه    أااز لبفصا  ساين كاون لم عابيناو ساوألجنا ،  قاا   

اه ز ادو ياورسوً هناا علا  لجاه خطاأ ...، هوباجاه لبفوخاد هاإن  لبعالد: "لتقا : كون غومن

                                                             
 199د الن لبفلزدق:   1
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تأ   ز دلً ملتف وً سكون، لتأ    لبغو   منتصااوً سضاورب هتكاان قاد هصالت ساين كاون 

خعنو لخاللو سوبغو ، لبيس لا بنو سوخم ل  خال، إنّعو لا مف اا  مف ابناو، لكاابك لل

 .1با قلت: كونت ز دلً لبُهّع  تأخا"

يد: "للال    هلن ل   أاز با قلت: كون ز ادلً لبهعا  تأخاا،  ل   ل قا  لسن لبّلِ

 .2غيل تقدمه"تأخا لبهع  بم  أ  هلم  أ  خياا ه لال م  تقد  لب وم ، كعو بم  أ ل من 

اك ز ادو   ل قا   ساا ثياون: لبعلاأب  لأللبا : ... لكلتاو لبعلاأبتين للعاو: كاون ط ومن

ك آكوً ز دو خالء كعو قلنو عند خياا ه" آكوً لكون ط ومن
3 

 قا  لسن عقي : " ن  تقد  م عا  لبحال لثدل عل  ل خم ل كان لبحاال مادخللً  

 لال معتن   عند لباصل ين".عن ل خم نها: "كون ط وُمك ز دو آِكوً" ل

لبثون :  ن  تقد  لبع عا  للبحال عل  ل خم، ل تقد  لبع عاا  علا  لبحاال نهاا:  

ك آكوً ز دو" لل  معتن   عند خياا ه" "كون ط ومن
4. 

سق   ن نليل إبا   ّن لسان لبلاللج للبفورخا  للسان عصافار، مان لباصال ين قاد  

اك آكاوً ز ا دو لبتا  من ناو خاياا ه، لثأاتنم ها  ذباك  ن ذلاال إب  جالز مث : كون ط ومن

لبع عا  من تعو  لبحال لكوبأ ء منه،  قا  لسن لبلللج: "هعو  ج ته ه  لبعاتد  للبحال 

 .5من لبتقد م للبتأخيل هأج ل هينو"

اك آكاوً ز ادو ... ل جاوزل س اض لباصال ين،   ل قا   سا ثياون: "مثوباه: كاون ط ومن

 نعااو لساان طلهاا  للساان عصاافار، قااو  لساان عصاافار: مااننم لساان لبّلااللج للبفورخاا ، لتا

"للباااي  أياا  ثأتااه لبع عااا  ماان كعااو  لبحااال لكااوبأ ء منااه، هأناات إذلً إنّعااو  لبيتنااو 

 .6لبحال، للا لبصهين"
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دّ  سا ثيون مو ذلاال إبيه ملتندلً ه  ذبك سأّن لبّلعوب بم  لد سنو، لإنّعاو لاا   لقد رن

ألنّه بيس ملعاعوً من بلوننم، لإنّعو  جوزلو  قيوب خورلل عليه،  قا : "لبيس سصهين،

 .1من  جوز سوبقيوب"

اك آكاوً   ك ز ادو آكاوً، لكاون ط ومن  ّمو لبكاهيان هقد جّازلل نها قابنم: كون ط ومن

ز ادو،  قاا  لسان لبلايِّد: "ل جاوز لبكاهياان لاال كلّاه"
ل قاا  لسان موباك: "لكولعاو عنااد  2

 .3لبكاهيين جوة "

سوبلااعوب بتأ يااد مااو جااّازلل:  قااا  لساان موبااك لماان ثأااتنم  لقااد لثااتج لبكاهيااان 

 لبلوعل:

ْا ن سُيُاتِنــــ و كنونن إ ّولُــْم عطيّ ُ عنـــّاد  مقننوهِاُ لدّلجــانن ثن  لسعن

 ل قا   سا ثيون: "لمن ثأأنم قا  لبلوعل: 

ْا ن سُيُاتِنــــ و كنونن إ ّولُــْم عطيّ ُ   مقننوهِاُ لدّلجــانن ثن  عنـــّادلسعن

هاـ "إ اولم" منصااب عنادلم سقاباه: "عااّاد"، للاا خاال "كاون" لعطيا  لخاعنو، ل "كاا َّ 

 .4لبناى" منصاب سـ " ُلق "

لقااد مااو  لساان موبااك باال  نم ل لرد س ااض لبلاااللد لبتاا  تلااند ر  ناام،  قااا   سااا  

 :5ثيون: "للثتج بنم لبعصنف سقا  لبلوعل

لِدي ذّلُب لبحـــوِ  خوبا ً  بِ   لسوتْت هُدن  هنوْب نْيُش إْن ُثّم ب  عنْيشو ِمنن لب نأن

 :6لقا  لآلخل 

دِّ  ْلعن  لبّلْيُب سوبصَّ ً ُمغْ  بنئِْن كنونن خن ن ل  ل ـو نن لبلهلـالنن عنْننو  هلهـمُ بتَّ بنقنْد لنـاَّ

هـ "هدلدي" منصاب سـ "خوبا "، للا ثو  من "ذلب لبهو "، للب وم  هيه "سونت" هنا 

 .7ك ز د آكوً". ل "خلع " منصاب سـ "مغل وً"، للا خال "كون"شايه سـ "كون ط ومن 

دّ لبنها ان لال لبلاللد عن لبكاهيين ل ّلبالو، هعو قي  هينو:   لقد رن
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  نّنو عل  إيعور يعيل لبلأن ه  كون. -1

 مننم من عندّ كون زلةدة. -2

 مننم من  لى هينو لبضللرة لبل ل  . -3

اايد: "للباصاال ان    االلن   هاا  لااال لباياات ثأاا ، ل تألبانااه علاا  قااا  لساان لبّلِ

 لجنين:

  ثدلو: لإليعور ه  كون.

للبثااون :  ن تكااان كااون زلةاادة، لبااا باام  كاان تأل لااه علاا  لااال باام تكاان هيااه   ضااوً ثأاا ، 

 .1ل أ   من يللرة لبل ل"

دّ  سا ثيون مو لختلند سه لسان موباك ها  تأ ياد كاو  لبكااهيين،  قاا : "لماو   لقد رن

خوم  لبدبي  ل نّه   خاي  إب  محوبفتاه بايس كعاو ذكال  ثتعاو   ذلب إبيه لبعصنف من

 ن  كان "هدلدي" بيس م عا ً باـ "خاوبا "، ل  "خالع " م عاا ً بقاباه: "ُمْغل او"، سا  

 ي: خاوبا   –لبلايب سوبّصاد  - او خالع   –لعو منود ون، كأنّه قو  منود و بللع : بئن كون 

ذلُب لبحو  خوبا ً، لإذل  – وهدلدي  –مغل وً، لقو  منود وً بفدلدل: ساونت  –بك،  ي  صدّ  

لثتع   ن  كان منود ين بم  كن ها  ذباك ثأا ، ألنّاه إذل دخا  لبادبي ن ل ثتعاوُ  خاقط ساه 

ل ختد  ، هلا كون مكون "خلع " ل "هدلدي" لخم  ظنل هيه لإلعللب نصاوً كاون  لالم 

ب، هوثتعاا  مااو قوبااه لبعصاانف، للثتعاا  مااو قلنااو، هلااقط لباادبي ، بكنااه    ظناال هيااه نصاا

 .2لختد   لبعصنف سه عل  صه  لبُعدَّع "

سق   ن ناكل مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بن لف ماقفنم من لاال لبحاوف،  

هوألختوذ عاوب ثلن  لى  ّن لال لبفص  هيه قان بلتلكياب، ألنّاه بام  لا  ها  لألخاوبيب 

: "هإْن كون م عا  لبحال لبعفلد منصاسوً نها: " ياه  لبلجا  لبفصيه  لبقد ع ،  قا 

رلكاوً لبطياورة" جاوز تقاد م لاال لبحاال لثادل علا  لب وما  لبنوخاخ، لبكان ما  قاان نهاا: 

 .3رلكاوً  يه  لبلج  لبطيورة، بقل  شياعه ه  لألخوبيب لبفصيه "

لقّلام لبكاو    ّمو لبدكتار إسللليم لبلومللة  هقد  طو  لبهد ي عن لال لبحوف، 

 هيه إب  قلعين:

ااك  كااو  لألل : ياا ف هيااه لألمثلاا  لبعصااناع  لبتاا  تقااا  علاا  لبأااد  نهااا: كااون ط ومن

 ز د...".
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 وب  قاا :لبثون :   ّد هيه من ذلب إب  تقد م لبع عاا  ملاتندلً ها  ذباك ساارلدل ها  لبلاع

 وماك كاون "ط " ن  تقد  لبع عا  للبحال عل  ل خم، ل تقد  لبع عا  عل  لبحال نها:

 نّه   كوً ز دو" لل  معناع  عند خياا ه ل جوزلو س ض لباصل ين، ل حلج من كومنم

   نّه بم إذل تقد  لبحال للبع عا  عل  ل خم لقد  لبحال عل  لبع عا  جوزب لبعلأب  أل

ك ز د" ل   عن نو لباصل ان، ه إن كاون "كون" م عا  خاللو، هنقا : "كون آكوً ط ومن

هااا: للهااوً لجااورلً لمأااللرلً جااوز إ ااورل "كااون" عنااد لباصاال ين للبكاااهيين ن لبع عاا 

 "كون عند  ز دو مقيعوً" لكون هيك ز د رلغاوً".

للاال تاادي  ّن لب لام لبنهااي جاد  قاوةمو سياننم، هوبعلاأب  لبتا   أي لاو لبكاهياان  

لب هيه  ضط  عن نو لباصل ان، ل  نلى لجنوً بلأالز  ل بلعن  لكون لبنها س يدلً ععو

 لبنوب، بيس مأخاذلً معو  قابان ل كتاان.

ن م، إنّاه ثاين  تفقاان كلهنام  جع اان هاابك مان لبلغا  لبفصايه  لبتا  درج عليناو  

ن ثأا  مالبع لسان،  مو لباجال لبعتقدم  لألخلى، هكو  نهوة، لقاد عوً قاوبال: " يا ف 

 لبنها ين".

  لبفصاين مان  شا ور لب لسيا  لبعو من ال  ن  ل  "كون" م عا  خاللو لجدلل ه 

 شيئوً من ذبك هأنكللل كعو ه  قا  لبفلزدق:

ْا ن سُيُاتِنــــ و كنونن إ ّولُــْم عطيّ ُ عنـــّاد  مقننوهِاُ لدّلجــانن ثن  لسعن

هإّن "إ ولم" ل  م عا  لبحال، لإن لال لبع عاا  جاوء س اد "كاون" ماوشالة لقاد  

تكلفااال لبفالزدق  خطااأ، لبااابك تاألبال للجتناادلل لمن اال ذبااك، لبايس بناام  ن  قابااال إْن 

كون" "هقوبال: إن لخم "كون" يعيل لبلأن مهالف لعل  لال هليس لبع عا  للق وً س د 

 للا لبتلكيب لباي من ال.

إن لبتأااوءلم إباا  هابكاا  تقااد ل يااعيل لبلااأن لخااعوً بااـ "كااون" ثتاا  تلااتقيم بناام  

نااال م بل لسياا  غياال للفل ل نناام باام  اقوعاادتنم لبتاا   رخاالالو دبياا  علاا   ن لخااتقللءل

 قالعدلم دلةعوً عل  لبعلعاب لبعلت ع  من كو  لب لب. 

لمن لبأد ل سوباكل  ن لبنهاوة قّصاللل ها  لإلهاودة مان بغا  لبتن  ا  لب   ا  إهاودة  

ن مبدلرخان للهي  هلا صن ال لبنها عل  مو جوء ه  كتوب هللا من آ وب سيِّنوبل بتحلّد ل

 نم لبعلتا   ه  لبت ايل.كثيل من طللةق
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لنحلد من ذبك إب   ّن سيات لبفالزدق صاهين ل ن ملاأب  لرلد لبع عاا  س اد  

 .1لبف   ماوشلة م لله  ملعاع "

للباي  ظنل بلاوثي  نه  عي  إب  مو جوء عند لبدكتار لبلومللة ، لب لّه  ضيف  

 إب  ذبك:

علاا    هكاام ماان خوبااهبّعااو كااون لبلااعوب دباايوً  خوخاايوً هاا  سنااوء لبنهااا لب لساا ،  -1

وب هن  لبتللكيب لمدى مالهقته بنال لبدبي  هعو كون   ضدل لبلعوب ل الهم لبقي

ر ب لبغو  . هوبتللكيب غيل لبعلعاع  عن لب لب لبت  كاون  ضا نو لبنهاوة بلتاد

لدلهاه للمتهون لبعت لعين،   تليم  ن  اهي هينو؛ ألن لباهاي لبلغااي مان  لام  

 و  صهوسنو. ن   تعد بغ  مهكي  نطقن

بعااو كااون لباوثااي قااد لرتضاا  بكااون  نّنااو عنصاال زمناا   فيااد لبتلكيااب منااه لااال  -2

لبغو  ، لب لّه ه  لال  قتف  مو قوبه لسن لبلاللج،  قاا : "لكاون إّن  اد  علا  ماو 

. لتا ااه ماان لبااااوثثين لبع وصاال ن لباادكتار خليااا  2مضاا  ماان لب مااون هقاااط"

 ععو لل.

سيت لبفلزدق، لهم لبنظلة لبت  لختفودلو ل عكن  ن  هل  لبتلكيب لباي جوء ه  
، ها  تهليا  مثا  لاال لبتللكياب ها  يااء 3لباوثي معو جوء عند لبدكتار خليا  ععاو لل

 لبعان  للبع ن :

 

ـــــّادلــــم  عطيـــــــ  عن

 

 

 

هوع  مقد  بل نو   

للبتاكيد لهم مو ذلب 

 إبيه نهوة لبكاه 

 ه   

 موض

 مف ا  
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 ثم ثص  ه  لبأعل  تها   عن لألص  = 

ـــــّاد  إ ّــــولــم عطيـــــ  عن

 

ياعيل منفصا  مف اا  

سه مقد  بل نو   للبتاكيد 

لهاااام مااااو ذلااااب إبيااااه 

لب االب خااياا ه هاا   ن 

 تقد  مو ت ن  سه

 هوع  

 مقد 

 ه   

 موض

 تهابت سدخا  عنصل زمن  كون إلهودة  ّن ت ادْي إ ولم كون ه  لبعوي  هقط =

 =      كــون   +   إ ــولـم   +   عطيــ    +   عــّاد

 

عنصل 

 زمن 

مف ا  سه  +

مقد  بل نو   

 للبتاكيد

هوع   +

 مقد 

ه   ه   +

لب من 

 لبعوي 

 

 هتصان لبأعل :

جعل  ه لي  مهاب  سوبتلتياب تقاد  هيناو لبعف اا  للبفوعا  بل نو ا  لل لتعاو  ملتاطا  ها  

 ذبك سوب من لبعوي .
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 المسألة الخامسة والخمسون

 الخالف في  مجيو اسم كان نكرة وخبرها معرفة

 

 قا  لبلي : للعلم  نّاه  حاال ها  لاال لبااوب عان لبنكالة لبعهضا  إذل ثصالت  

 لبفوةدة، ل   طلب لبتحصيد م  ثصا  لبفوةدة، عل  مو ذكلنو ه  سوب لبعاتد ، قو : 

 ً  1مودل  هينن هصي و ثيّو

 :2وب "إّن" قو لتقا : موزل  رج و للقفوً سوباوب، لكال ه  س 

ةو ُمْنللقنــــ و  ْخمل دنلِربل ِمْن مُ   لإّن شفوًء عنْاـــلن ْ  ِعْنــد رن    ناَّ هننن

كال  نلدل خياا ه، لقد  حال ه  لال لبااوب، لها  ساوب "إّن" سع لها  عان نكالة،  

لبم  أ  ذبك ه  لبعاتد  لبحال بوبتاوب،  تفوق إعللب لبأ   ن لناو  للختوهنعاو لناو. 

ْن ز د: إن ز اد" لاا لبحاال، لقاو  لب محلالي:   لقد  ذكلنو  ن خياا ه قو  ه  نها: من

 : 3 حال لنو عن نكلة سع له  إ  يللرة، نها قابه

نو عل و لموءو    كانن م لجن

 :4هيعن نصب "م لجنو" لقو  

ِق  و ُياوعنــ ْاقـفو ِمْنـِك لبادلعنو  ـوقِِف  قنْا ن لبتّفنـــله  ل   نــُك من

 و  لسن موبك: س   أاز ذبك لختيورلً، ألن لبلوعل  مكنه  ن  قا :لق 

ْاقِف  منك لبادلعنو  ل   ُك من

 ل ن  له  "م لجنو" عل  إيعور لبلأن ه  "كون" كعو ه  لبللل   لألخلى. 

زل لختيورلً،   ضوً:  ن لأللبا : ج ا  لبع لها  لخاعو للبنكالة   ل  خوف عند مأّاِ

ما كان ال: إّن " ْن"  لب  سو خعي  معو تقدّ  ه  نها قابه ت وب : خاللً،    تلى  ننم قوب

ماا  كاننعااو م االهتين، بعلااوسنتنو لبعضااعل ماان ثيااي   تاصااف  5حجللتهم إالّ أن قللالوا
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كوبعضعل، لإنّعو جّل لم عل  تنكيل ل خم لت ل ف لبحال: عد  لبلاس ه  سوس  كون لإّن 

 :1بلتعثي  سوإلخاور عن لبنكلة سوبع له  قابه ختوف إعللب لبأ   ن.  لرد خياا ه 

 تعيعــوً سأاف لبلـوِ   ْ  ُمتنلوكلُ    خْكـللُن كون لسنن لبعللغِ  إذ لأـو

 :2لقابه 

ــــْا ل  ــك  ْ  ثعــورُ   هإنّكن   تُانوبـــ  سنْ دن ثن   لاــ و كون  مَّ

 لقابه: 

ْن ُماِلــغو ثّلــونن عننَّـــ   كــون خهلن     ُجنانُ  طــبٌّ      من

دّ عليه لبعالد سأن لخم كون، لا لبضعيل، للا م له .   لرن

ل جااوب س ضاانم لبعااالد عاان خااياا ه سااأّن لعاا ة ل خااتفنو  هاا   لااا و ل طاابٌّ  

ل خكللن: دخلت عل  لخم ملهاب سنْ دنل لبف   لبعلند إب  يعيلل هورتفوب ذبك لبعلهاب 

لل لبف    لب ، هوخم كون إذن نكالة، لُردّ لبأاالب ساأن "  " لبعتصال   ليناو  سعضعل  فّلِ

 ثد لبعلتا ين للآلخل لبنع ة. لبا قدرب س د لبنع ة ه وً، بم  لنعو لبعلتا ون. ل جيب 

دِّ لبأالب، سأن لبف   بّعو كون مهالهوً لجاسوً ألجا  لبعفلال هكأنّاه م ادل ، ل  ضاوً  عن رن

بل ل، كعو  أ ء ه  سوب لب طف، لال، هإن لختالء مو لبيولعو قد    كان ه  يللرة ل

لنهاان قااد ذكلنااو هاا  لبعنصاااب علاا  شاال ط  لبتفلاايل:  ّن لبعلهاااب إنّعااو  فلَّاال رله ااه 

لهاا  قابااه  3وإن امللرا هلللكسظااولل، إذل كااون لبعلهاااب س ااد كلعاا   زماا  بلف اا  نهااا: 

ه  سوب خوص :  لا و كون     مَّك ثعور: لأللب   ن  لتف  لا  سكون لبعقدرة بعو  أ ء 

 لب طف  نّه سنْ دن خالء ل   سوب ،   تدخ  لع ة لبتلا   إ  عل  لبف  . 

ل جوب س ضنم لبعاالد عان خاياا ه ساأّن لبضاعيل رلجا  إبا  ماتاد  منكال هيكاان  

  نهاا: منكالل، لُردّ جاالسنم ساأّن لبضاعيل لبللجا  إبا  نكالة: م لها  سادبي  لقاعاه ماتاد

 نكلة بصن لصفه. للبأالب عن لبلدّ:  ن لبضعيليلست رجوً للا رلكب، لبا كون 

كالة نإذل عود إب  نكلة محتص  ساجه هنا م له  نها: جوءن  رج  هضلسته، لإ ّ هنا 

عيل ها  نها:  رج  يلسته    لمل ة، كعو مّل، ه  ثدّ لبع له ، للبنكللب لبعفللة بلض

 .209-206: 4لألسيوب لبثوث ، غيل محتص ، هوبضعوةل إذن نكللب". 

ه  لال لبند  لرد لبلي ه خوهوً عان مأا ء لخام كاون نكالة لخاللاو م لها ،  

 هطو  لبهد ي ثابه لهّصله، لسين من خوبه ماللب لبنهوة. لإبيك تفصي  لبحوف:

                                                             
 56شل   سيوب خياا ه:   1
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ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب   ّن لخم كون إذل كون نكلة لخاللاو م لها   

  ي ف من لبكو ، ثعلنم علا  ذباك محتد سوبل ل،  قا : "لقد  أاز ه  لبل ل له

، ل نّه قد   لم إذل ذكلب ز دلً، لج لته خااللً  نّاه صاوثب لبصاف   بن لن  نّه ه   سعن ب  ين

 عل  ي ف من لبكو ، لذبك قا  خدلش سن زليل:

ــــْا ل  ـك  ْ  ثعــورُ   هإنّكن   تُانوبـــ  سنْ دن ثن  لاــ و كون  مَّ
1 

 لقو  ثلون سن ثوست: 

نــو علــ و لمـوءُ   خايئــ ً مــن سنْيــِت ر بل كأّن    كان م لجن

 لقو   سا قيس سن لألخلت لألنصوري: 

ْن ُماِلــغو ثّلــونن عننَّـــ   2 خهـلو كــون طاَّــك    ُجنانُ      من

 لقو  لبفلزدق: 

 تعيعــوً سأاف لبلـوِ   ْ  ُمتنلوكلُ    خْكـللُن كون لسنن لبعللغِ  إذ لأـو

ال إنلود س ضنم، ل كثللم  نصب لبلكللن، ل له  لآلخال، ل لها  لآلخال علا  قطا  هن

 .3للستدلء"

 ّمو  سا لب اوب لبعالد هقد توس  خياا ه، لبم نأدل  صل  سعو ذكال عناه لبليا ،  

ان لب ّ  مو ذكل ه  لبعقتضب  اين ذبك  قا : "للعلم  ّن لبل للء  ضاطّللن،  أ لا

 ل خم نكلة، للبحال م له .

لإنّعو ثعلنم عل  ذبك م لهتنم  ّن ل خم للبحال  لج ون إب  شا ء للثاد. هعان  

 ذبك قا  ثلون سن ثوست:

نــو علــ و لمـوءُ   كأّن خايئــ ً مــن سنْيــِت ر بل    كان م لجن

 قو  لبفلزدق: 

 تعيعــوً سأاف لبلـوِ   ْ  ُمتنلوكلُ    خْكـللُن كون لسنن لبعللغِ  إذ لأـو

 وم :لقو  لبقط 

ِق  و ُياوعنــ ْاقـفو ِمْنـِك لبادلعنو  ـوقِِف  قنْا ن لبتّفنـــله  ل   نــُك من

 لقو  خدلش سن زليل: 

                                                             
 56شل   سيوب خياا ه:   1
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ــــْا ل  ـك  ْ  ثعــورُ   هإنّكن   تُانوبـــ  سنْ دن ثن  لاــ و كون  مَّ
1 

لقد تأّل  لبنهوة س ض لألسيوب لبت  لختلند سنو خياا ه، لنقا  لألعلام جا ءلً مان  

لال لبتأل  ،  عكن  ن نقتاس منه لآلت ،  قا : "هأّمو لبايت لألل    قصد قا  خدلش سان 

زليل  هقد ُردّ عل  خياا ه ل ختلنود سه، ألنّه ج له شولدلً بأ   لبنكلة لخعوً للبع له  

 2خاللً، للخم كون ه  لال لبايت يعيل لا  للبضعيل م له "

لألسيوب لبلاوسق ، لماننم مان ماو  إبا   ّن لمننم من تأّل  تقد ل يعيل لبلأن ه   

  كون   ل تكان زلةدتون.

 قااا   سااا ثيااون: "هيأ اا  لخاام تكااان لبلااوه " ... هإنّعااو لااا علاا  تقااد ل لبحااال  

 .4. ل قا  لسن للو : "هيعن ره  خكللن للسن لبعللغ : إّن كون شأني "3لإبغوء كون"

 :ل عكن لبّلد عل  لال لبتأل وب عل  لبنها لبتوب  

ل لنااو،  قااا :  -1 دِّ دّل لألعلاام، ل عكاان  ن نلااتفيد ماان رن  ّمااو تأل اا  سياات خااياا ه هقااد رن

"لبيس لألمل عل  مو لننّه لبللدّلن عليه، لذبك  ن لباي  ثاج إمو  ْن  كان ل خم 

م للهوً تايهن لبعحال عنه بلعحوطب ثتا     لتااس علياه ل لاتفيد خاالل س اد ذباك. 

 .5لبعحوطب  كثل من لبنكلة"ليعيل لبنكلة    لتفيد سه 

 مااو لبقااا  سضااعيل لبلااأن هكعااو لااا م لااا   ن  كااان هاا  لألصاا  مظنااللً بغاالض  -2

 لا خوفللبتاكيد، للا مو    تهقم ه  لألسيوب، هضوً عل  ذبك هإّن هيه تقد للً 

 لألص  كعو قو  لبنهوة.

 لد تاناو  مو لبقا  س  ودة كون  ل تكان هنا محوبفو بللللط لسحوص  ه  تكان هإنّ  -3

 ه  لب من لبعضورب كعو نّد لبنهوة.

سقا   ن نلايل إبا  ر  ااين ذكللعاو لبليا ، لألل  نلااه بل محلاالي ها   نّاه قااو  

حاوف، سوبضللرة ه  لألسيوب، لب لّنو ننق  مو ذكل لب محللي نفله بن لف ر  ه ه  لب

ً  قا : "لثو  ل خم للبحال مثلنعو ه  سوب ل ستدلء من  ّن كاان لبع لها  لخاع ة للبنكال و

ْاقفو منك لبادلعو  خاللً لا لبكو  لنها قا  لبقطوم : ل   ك من

نو عل و لموء   لقا  ثلون:  كان م لجن
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ك    ثعور   لسيت لبكتوب:  لا  كون  مَّ

. هوب محلالي 1من لبقلب لباي  لأ  عليه  من لبلاس ل أيئون م الهتين م اوً لنكالتين"

ّل  سوبضللرة كعو نق  عنه   لبلي .بم  ُصن

 ّمو لبل ي لبثون ، هقد نقله عان لسان موباك ها   نّاه  أيا  ها  لختياور لبكاو  لبحاال  

سوبع لهاا  عاان لبنكاالة دلن  ن  ضااطل لبلااوعل،  قااا : "لبعااو كااون لبعلهاااب لنااو ملااانو 

سوبفوع ، للبعنصاب ملانوً، سوبعف ا  جوز  ن  ثْغنِ  لنو ت ل ف لبعنصاب عن ت ل ف 

  ساوب لبفوعا ، بكان سلالط لبفوةادة، لكاان لبنكالة غيال صاف  لبعلهاب، كعو جوز ذبك ها

 مهض ، هعن ذبك قا  ثلون ري  هللا عنه:

نــو علــ و لمـوءُ   كأّن خايئــ ً مــن سنْيــِت ر بل    كان م لجن

هأ   م لجنو للا م له  خال كون، لعل  لخعنو للا  نكالة، لبايس لبقوةا  مضاطللً 

علاا و لمااوء، هيأ اا  لخاام كااون يااعيل خااوه ، بتعكنااه ماان  ن  قااا :  كااان م لُجنااو 

 لم لجنو عل ، ماتد  لخال ه  ماي  نصب سكون. لمث  قا  لبقطوم :

ِق  و ُياوعنــ ْاقـفو ِمْنـِك لبادلعنو  ـوقِِف  قنْا ن لبتّفنـــله  ل   نــُك من

 هأخال سوبع له  عن لبنكلة محتورلً   مضطللً، بتعكنه من  ن  قا : ل   ك ماقف منك

لبادلعاو،  ل: ل   اك ماقفناو لبادلعاو، للبعهلان بناال ما  ثصاا  لبفوةادة شااه لبعلهاااب 

سوبفوع  للبعنصاب سوبعف ا ، لقد ثص  لال لبلااه ها  ساوب "إّن"، علا   ْن ج ا  هياه 

 :2ل خم نكلة، للبحال م له ، كقا  لبلوعل

 ً وِش ـو لمــو  ن  ُخــبن ُمأن لن ّمِ   لإّن ثن ضور ِ سإسوةــ  لبله  3لبكـللِ  لبحن

سق   ن نليل إب   ّن س ض قاوةا  لب الب كونات تقاا  سعثا  ماو جاوء ها  لألسياوب  

لبلوسق  هتله  لخم كون نكلة لتنصب خاللو م له ،  قا  لبنهوب: "... س ض لب الب، 

للم سنا دلر ، لسنا ننل   قابان: قوةمو كون عادن هللا، لكون قوةمو عادن هللا،  أ لان لبنكلة 

 .4خعوً، للبع له  خاللً"ل

للباي  ادل بلاوثي  ْن  اكل  ّن لبأعنار    عيلان إب  لال لبتاجينوب لبعت ددة  

للألقال  لبلوسق ؛ ألنّناو بيلات لا  لألصا  ها  تللكياب كاون، هوألصا  إذل لجتعا  نكالة 

لم لهاا  هوبع لهاا  ل خاام للبنكاالة لبحااال، لمااو جااوء عكااس ذبااك هنااا ماان لبضااللرة 

لي نو ياعن إطاور ماو نطقات ساه لب الب،  قاا  لبلاياط : "لإذل لجتعا   لبل ل  ،  ل
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نكلة لم له ، هوبع لها  ل خام، للبنكالة لبحاال، ل    كاس إ  ها  لبلا ل. لاال ماالب 

 .1لبأعنار"

إيوه  إب  ذبك هإّن لرلدلو لقاابنو كعو جوءب عن لب لب ش للً لنثللً     ن   

  وب ه  كوفم عند لب لعوء  ن  قوب عل  مو كثل لش ن تأ   قيوخوً  ننج عليه، ألّن لبعت

 لب لب ثت  تصان عليه لبقوعدة مطلدة.
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 المسألة السادسة والخمسون

 الخالف في مجيو الفاعل الظاهر والتمييز في با  ن ْعَم وبئسَ 

 

 قااا  لبلياا : "لقااد  أاا ء عنااد لبعااالد ل ساا  علاا  س ااد لبفوعاا  لبظااولل تعيياا   

 :1بلتأكيد، قو 

ّلْد ِمثْــ ن زلِد  سيــكن هِْينــ  لً هننِْ ــمن لبــ لدُ زلدن  سيــكن زلدن   وتـن ن

ً لقو  ت وب :    ي ذرلعنو، إذ لبعصدر    حال عنه سأنّاه  2ذرعها سبعون ذراعا

خا ان ذرلعوً، للاال كعأا ء لبهاو  ها : قام قوةعاوً، لت او  جوةياوً بلتأكياد، لمنا  خاياا ه 

ي  بله  لإلسنو ، لتأّل  لبايات ستا ّلد مثا  زلد  سياك زلدلً، علا   ن ذبك، ألّن لي  لبتعي

"مثاا " ثااو  ماان مف ااا  تاا ّلد، للااا "زلدلً" لقابااه ت ااوب  "ذرعنااو" مصاادر سع ناا  

اُرلعنو  ي: طابنو خا ان ذرلعوً".   .249: 4لبعف ا   ي من

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنهاوة ثياي ذلاب خاياا ه لمان تا اه مان  

بنهوة إب   نّاه    أااز لبأعا  ساين لبفوعا  لبظاولل للبتعييا  ها  ساوب  نِْ امن لسِائْسن  هاو ل

 قاو : ن اام لبلجا  رجااوً ز ادو. لإباا  جااالزل ذلاب لبعااالد لمان تا ااه مان لبنهااوة، لإبيااك 

 تفصي  لبحوف:

ذلب خياا ه لمن تا اه مان لبنهاوة كوبلايلله  للسان   ايش إبا  منا  لبأعا  ساين  

للبتعيي  ه  سوب ن م لسئس،  قا  لسن   يش: "قد لختلف لألةع  ها  لاال  لبفوع  لبظولل

 .3لبعلأب ، هعن  خياا ه من ذبك، ل نّه    قو : ن م لبلج  رجوً ز دو، لكابك لبليلله "

لقد لختد  لال لبفل م من لبنهوة سوبقيوب إذ إّن لبتعيي  لي  بله  لإلسناو ، نهاا  

 لإلنااوء ماوًء، ل  إسنااو  هاا  لبتلكيااب لبلااوسم، سهكاام قاابنم: جااوء خعلااان رجااوً، للمااتأل

لجااد لبفوعا ،  قاا  لسان موباك: "لثاول  خااياا ه علا  لبعنا  كاان لبتعييا  ها  لألصاا  

. ل ّمو مو جوء 4ملاقوً بله  لإلسنو ، للإلسنو  إذل لنل لبفوع  زل  هو ثوج  إب  لبتعيي "

 لبتعيي " نها قا  جل ل:من شاللد ش ل   باجاد لبتلكيب "لبأع  سين لبفوع  ل

ّلْد ِمثْــ ن زلِد  سيــكن هِْينــ  لً هننِْ ــمن لبــ لدُ زلدن  سيــكن زلدن   وتـن ن

 لقابه   ضوً: 
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ْنِطْيـــمُ   مللبتّغلايانن سِئْسن لبفهــُ  هنْهلُنـــ نــم ز ُء من هنْهوً ل مه
1 

 لقا  لآلخل: 

دَّ لبتهيــِ  نُطْقــوً  ْل سإ عـوء  تْ سابــــنِْ من لبفتوةُ هتوةً ِلْنــدل با  رن
2 

 هأّلبالو عل  لبنها لبتوب : 

ّلد،  ي: مث  زلد  سيك هنا ثو    ه ن سيت جل ل قوبال إن "زلدلً" مف ا  بلف   تن ن

من مف ا  ت لد، لمننم من خّلجنو عل  لبضللرة لبل ل   لبت     قوب علينو،  قاا  

 كان لب وم  هياه ن ام هاإّن ذباك مان ياللرة لبلا ل، لكاال  لسن   يش: "لعل  تقد ل  ن

 .3قو   سا سكل لسن لبّلللج لمو ثات بلضللرة  قدر سقدر لبضللرة، ل   أ   قيوخوً"

ل ّمو لبعالد للسن لبّلللج ل سا عل  لبفورخ  للسن موبك، هقد جاّزلل لبأعا  ساين  

 لبفوع  للبتعيي  لبعنصاب.

إذل قلت: ن م لبلج  رجوً ز د، قابك: "رجوً" تاكيد؛  قا  لبعالد: "للعلم  نّك  

ألنّه ملتغن  عنه ساكل لبلج   ل ً، لإنّعو لال سعن ب  قابك: عندي من لبدرللم علللن 

 .4درلعوً، إنّعو ذكلب لبدرلم تاكيدلً، لبا بم تاكلل بم تهتج إبيه"

"رجوً" تاكيد؛ ألنّه ل قا  لسن لبّلللج: "إذل قلت: ن م لبلج  رجوً ز دو هقابك:  

 .5ملتغن  عنه ساكل لبلج   ل ً، للا سعن ب  قابك عندي من لبدرللم علللن درلعوً"

ل قا   سا عل  لبفورخ : "لتقاا : ن ام لبلجا  رجاوً ز ادو، هاإن بام تااكل رجاوً  

 جوز، لإن ذكلته هتأكيد". قو  جل ل:

ّلْد ِمثْــ ن زلِد  سيــكن هِْينــ َُ  سيـكن زلدنلً  هننِْ ــمن   وتـن ن  6لبــ لدُ زلدن

لقد صهن لسن موبك مو ذلاال إبيه،  قا : "ل جوز ذبك  سا لب اوب لقابه ه  لال  

 .7لا لبصهين"

 لقد لختد  لد ء لبنهوة سوبقيوب للبلعوب. 
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هوبقيوب: إّن لبتعيي   دت  سه بلها  لإلسناو ، إ   نّاه  هعا  علا  لبتاكياد ها  كثيال  

لمان  1إّن عدة الشلهور عنلد للا اثنلا عشلر شلهراً قابه ت وب :  من لبعالي  هعن ذبك

لبنثل قابنم: ب  من لبدرللم علللن درلعو، هوبتعيي  لنو بلتاكيد   بله  لإلسنو ، لب اّ  

ه  كو  لسن   يش مو  لا ل ساابك،  قاا : "... تاياين لبعاللد مان ذباك ساوبنكلة لبتا  لا  

هوع  ه  لبع ن  هقي  طوب ز د نفلوً، لكابك لباوق  هنال لبع ن  قابه" للبلاب ه  لاال 

 .2صدلم إب  يلب من لبعاوبغ  للبتأكيد"لإلزلب  ق

ل قااا  لساان موبااك: "ل   عناا  ماان زلل  لإلسنااو  ساادلن، ألن لبتعيياا  قااد  أااوء سااه  

 .3إّن عدة الشهور عند للا اثنا عشر شهراً تاكيدلً كقابه عّ  لجّ : 

ل ّمو لبلعوب هعو نق  عننم من  سيوب خوسق   ضوف إبيناو ماو جاوء عناد لسان موباك،  

 "لمن لرلد لبتعيي  بلتاكيد   بله  لإلسنو  قا   س  طوبب: قا : 

ِلْعُت سأّن د ــنن مهعــــدل  ْيـِل  د ــوِن لبال ِّ  د نـو"  لبنقنْد عن  4من خن

سق   ن نليل لنو،  ّن لسن عصفار قد  دب  سل ي جد د ه  لال لبحوف، إذ  الى  

 أاز ذكلل،  ّمو إن بم  ضف جد ادلً،  ّن لبتعيي  إذل  يوف م ن  جد دلً بيس ه  لبفوع  

هوأللب  عد  ذكلل،  قا : "ل   أااز لبأعا  ساين لبتعييا  للبفوعا  لبظاولل، إ  إذل  هاود 

 .5لبتعيي  م ن  زلةدلً عل  لبفوع "

له  قابه محوبفا  بلقيعا  لبد بيا  بل  اودة لبتا  ها  لبتلكياب تهقيقاوً بقاا  لبنهاوة،  

  ودة ه  لبع ن "."ك  ز ودة ه  لبعان  تقوسلنو ز

لب   من لبعفيد  ن نارد مو جاوء عناد لبااوثثين لبع وصال ن بن الف مااقفنم مان  

 لال لبحوف.

هوألختوذ عاوب ثلان، لنتها  خاعت مان ذلاب إبا  لبأعا  ساين لبفوعا  للبتعييا   

 ن  أتعاا  هاا   –هاا  لباال ي لبااللجن  –ذلكااللً  نّااه لبتلكيااب لألرجاان،  قااا : "ل أاااز 

ا  لبفوع  لبظولل للبتعيي ؛ نها: ن م لبلأوب رجوً  قا  لبهمَّ غيالن  خلاب لبعد   ل لب

 ليّوب. لقو  لبلوعل:

دَّ لبتهيــِ  نُطْقــوً  ْل سإ عــو  ـتْ نِْ من لبفتوةُ هتوةً ِلْنــدُ با سابـــ  ءرن

                                                             
 .36لبتاس :   1

 .75: 2شل  لبعفص    2

 .1107: 2شل  لبكوهي  لبلوهي    3

 .15: 3شل  لبتلني    4

 .68: 1لبعقلب   5
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عند لبأع  سيننعو قد  كان لبتعيي  دل ً عل  م ن  زلةاد علا  لبفوعا ؛ نهاا: ن ام لبلجا  

 .1عل، هيكان من ناب لبتعيي  لباي  فيد مألد لبتاكيد"رجو عُ 

 للباي  عي  إبيه لباوثي مو جوء عند لبعالد لمن تا ه، لب لّه  د د ذبك سوآلت : 

  ثللً هوهوبلعوب   ضدل ل د د لجادل، هإذل لجد لبقدر لبكوه  من لبلاللد ش للً لن -1

 ثوج  إب  لبلهض.

  عند لبنهوة، به  ثل ه  سيون لبع ن ، لتقا اه لبقيوب  دععه، هوبتاكيد كعو لا م لا -2

لبد ب ، لقد جوء لبتاكيد سوبتعيي  ه  لبند لبقلآن  له  كو  لب لب ش للً لنثاللً 

 .2هيادل  ّن جالز لبأع  سين لبفوع  لبظولل للبتعيي  لا لباجه

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .372-371: 3لبنها لباله    1

 .126: 1لبحصوةد   2
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 المسألة األولى

 1انتهوا خيرا لكم توجيه إعرا  قوله تعالى 

 

تفلاايل خااياا ه: لنتنااال عاان  انتهللوا خيللراً لكللم قااا  لبلياا : "لقابااه ت ااوب : 

لبتثليي للةتال خيللً بكم, لقو  لبكلوة  لبتقد ل: لنتنال  كن خيلل بكام, لبايس ساثاه, ألن 

"كون"    قدر قيوخوً, هو  قو : عاد هللا لبعقتا ,  ي كن ذبك, لقو  لبفللء: با كاون علا  

لتم هللا مهلنوً,  ي تكن مهلنو, للاا عنادل ستقاد ل: لنتناال لنتناوًء  إيعور " كون" بأوز:

خيللً بكم. لقابنم: ثلاك خيلل بك, للرلء   لخ  بك, ستقد ل: ثلاك للةت خياللً باك, 

للرلء  للةت مكونو  لخ  بك.  قاي مالب خاياا ه,  ي تقاد ل "لةات" ها  لآل ا , لكاال 

 قابه:

ـتنْ   وِبـــــــكل هنالِعد ِه خنْلثن ـــــــون   من سو سيننعو  نْخنن  نْل لبله
2 

لكال قابنم: لنته  ملل قوصدلً,  ي لنته عن لال للةت  مللً قوصدلً لقل ن  "لةت" ه  لاال 

لبعالي ,  ناك ننيات ها  لألل  عان شا ء ثام جئات س ادل سعاو   تننا  عناه سا  لاا مّعاو 

د لاال لبع نا , لبايس قاابنم:  ماللً  دمل سه, هيأب  ن  نتصب سوةات  ل لقصاد  ل ماو  فيا

قوصدلً, معو  أب ثاف ه له عل  مو ذكلل خياا ه, ل لردل لب محللي ه  ذبك, ل لرد 

لثلاااك خيااللً باك, هيعااو لجاب إيااعور ه لااه, لب لاه خااع : لنتااه  انتهللوا خيلراً خاياا ه 

لً للةت  مللً قوصدلً سإلنور نوصب"  مللً" لبم  لع  إلناور نوصاب "خياللً بكام" لخيال

بااك, لإ  هوبثوثاا  متقورساا  لبع ناا , لم ناا :  مااللً قوصاادلً: ذل قصااد, للبقصااد هاا  لألماال 

 :3خوف لبقصار للإلهللط, قو 

 341 -340: 1كو طله  قصد لألمار ذميم" 

لختلف لبنهوة ه  تاجيه إعللب كلع   خياللً  ها  لآل ا  لبكل عا , هعاننم مان قاو   

ن إبا   نناو منصااس  سف ا  مهاالف, لماننم ما إنّنو خال بكون مهاله , لماننم مان ذلاب

ّلجنو عل  لبهو , لمننم من ذلب  ننو مف ا  مطلم للبيك تفصي  لال لبتاجين  وب:خن

ذلب لبحلي  لخياا ه لمن تا نعو من لبنهـوة إب   ن   خياللً  ها  لآل ا  لبكل عا  

صال  مف ا  سه بف   مهالف    ظنل, تقاد لل "لةات" لقاد ثااف قيوخاوً لد با , لقاد 

انتهوا سابك,  قا : " لمعو  نتصب ه  لال لباوب عل  إيعور لبف   لبعتلل  إلنورل  

                                                             
 171لبنلوء :   1
 306د الن ععل سن  س  رسي  : ل للى: دلننعو من  :   2
 .341: 1صدرل: ل  تك هينو ُمْفِلطوً  ل ُمفنّلطوً، شل  لبلي    3
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ل"لرلء ن  لخاا  بااك" لثلاااك خيااللً بااك, إذل كناات تااأمل. لماان ذبااك قااا   خيللراً لكللم

 لبلوعل, للا لسن  س  رسي   

وِبـــــــكل  ـتن  من ـــــــون   هنالِعد ِه خنْلثن سو سيننعو  نْخنن   نْل لبله

دخلاه لإنعو نصات خيللً بك, ألنك ثين قلت: " لنته" هأنات تل اد  ن تحلجاه مان  مال لت

 ه  آخل.

لقو  لبحلي : كأنك تهعله عل  ذبك لبع ن , كأنك قلت: لنته للدخ  هيعو لا خيل  

ابك باك, هنصاااته ألناك قااد علهات  نااك إذل قلات بااه: لنتاه,  نااك تهعلاه علاا   مال آخاال, هلاا

 هعا  عل لة لخت عوبنم إ ول ه  لبكو , لب لم لبعحوطب  نه ملنتصب, لثاهال لبف   بكث

 يللً بك. مل ثين قو  به: لنته, هصور سد ً من قابه: لةت خيللً بك, للدخ  هيعو لا خ

لنظيل ذبك ه  لبكو  قابه: لنته  و هون  مللً قوصدلً. هإنعو قلت: لنته للةات  ماللً  

 ".1قوصدلً 

بكم" ألنّه ثين قاو  بنام "آمناال",  ماللم سعاو لاا ل قا  لألخفش: هنصب "خيللً  

خيل بنم, هكأنه قو : "لععلال خيللً بكام" لكاابك: لنتناال خياللً بكام, هناال إنعاو  كاان ها  

لألمال للبننا  خوصااوً, ل   كاان هاا  لبحاال ألن لألماال للبننا     ضااعل هينعاو, لكأنااك 

  خلجته من ش ء إب  ش ء, قو  لبلوعل:

ـ وِبـــــــكل هنالِعد ِه خنْلثن ـــــــون   تن  من سو سيننعو  نْخنن   نْل لبله

 كعو تقا : للعد ه خيلل ًبكم.

لقد خاع ت نصاب لاال ها  لبحاال, تقاا  لب الب: آتا ِ لباياتن خياللً با , للتلكاه  

 2خيللً ب , للا عل  مو هللب ه  لألمل للبنن "

لي, للب جوج  قا  لِمّعْن تا نم ه  لألخا سنال لبتاجيه, لب محللي, للسن لبلأ 

 5لنتصوسه سعضعل" 4انتهوا خيراً لكملكابك  3فقمنوا خيراً لكملب محللي: 

ل قا  لسن لبلألي: " قابه خياا ه, للا  ن لبتقاد ل لةتاال خياللً بكام, لها  لاال  

 6لبتقد ل هوةدة عظيع "

                                                             
 284 -282: 1لبكتوب   1
 249: 1م ون  لبقلآن:   2
 170لبنلوء:   3
 171لبنلوء:   4
 593: 1لبكلوف   5
 99: 2 موب  لسن لبلألي   6
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 …ل قا  لب جوج: "لال سوب مو لرد ه  لبتن    من إيعور لبف  : 

  ي: ل تال خيللً ألنفلكم للنلدلل : 1وأنفقوا خيراً ألنفسكملقو  ت وب : 

وِبـــــــكل  ـتن  من ـــــــون   هنالِعد ِه خنْلثن سو سيننعو  نْخنن   نْل لبله

 2 ي: لةت  مكونوً لخن "

 مو من قو  إّن كلع   خيللً  منصااس  علا  تقاد ل كاون لبعهالها , هقاد نلاب لاال  

 ايدة.لبتاجيه إب  لبكلوة  ل س  ع

ل عكاان لبلجاااب إباا  م ااون ِ لبقاالآن بن االف منااه ر ي لبكلااوة ,  قااا : " قااو   

لبكلوة  لنتصب خيللً بحللجه من لال لبكو , قو : للال تقابه لب لب ها  لبكاو  لبتاو  

نهاااا قابااااك : بتقااااامن خيااااللً باااك , هااااإذل كااااون لبكااااو  نوقصاااوً ره ااااال: إن تنتااااه خياااال 

 3ل نتنوء خيللً بكم" خلجه لبكلوة  عل  تقد ل  كن…بكم":

نصاب علا  ياعيل جاالب " كان خياللً  4فقمنوا خيلراً لكلمل قا   سا عايدة: " 

 5بكم" لكابك"

ل قااا  مكاا  ساان  ساا  طوبااب: "لقااو   سااا عاياادة: لااا خااال كااون مهالهاا  تقااد لل:  

 6لنتنال  كن خيللً بكم"

 7ل قا  لبنهوب: "لمالب  س  عايدة لنتنال  كن خيللً بكم"  

ج له لسن لبلألي ر  اوً بلكلاوة  دلن  ن  لايل إبا   سا  عايادة,  قاا : "إّن لقد  

 8لبتقد ل:  كن خيللً, للال قا  لبكلوة "

 لمو قي  ه  لال لبتاجيه  عكن ردل عل  لبنها لبتوب : 

لتفاام لبنهااوة علاا   نااه باام   نااد ثاااف كااون ماا  لخااعنو لسقااوء خاللااو,  قااا  لساان  -1

" كاون"    أااز إياعورلو  إ  ما  إن هيعاو لبلألي: "لمن مالب خاياا ه  ن 

 1قدمته من قابنم: " لبنوب مأ  ان سأععوبنم, إن خيللً هحيل, لإن شللً هلل"

                                                             
 16لبتغوسن :   1
 20, 11: 1إعللب لبقلآن لبعنلاب بل جوج   2
 122م ون  لبقلآن :   3
 170لبنلوء:   4
 143: 1مأوز لبقلآن   5
 214: 1ملك  إعللب لبقلآن   6
 509:  1إعللب لبقلآن   7
 99: 2لسن لبلألي  موب    8
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ل قااا  لب كااالي: "للااا غياال جااوة  عنااد لباصاال ين : ألن كااون   تهاااف لاا   

 2للخعنو ل اق  خاللو"

أياب: قاا  لقد ج له لبكلمون  من عأياب لبتاجياه بآل ا  لبكل عا ,  قاا : "للب  

من قو : بيكان لإل عون خيللً بكم, ل   أااز عناد لباصال ين إياعور كاون للخام 

 3كون,    أاز ز دلً لبعقتا ,  ي كن ز دلً لبعقتا ."

لبقا  سنال لبتاجيه هياه دعااة بإلياعور, للا  ماو  هاول  لبع الب بلقالآن لبا اد   -2

ياعور كاون  ثلان, عنه, ألن لبكو  كعو  قاا  لبنها اان إذل ثعا  علا  غيال لإل

 قا   سا ثيون: "ألناه متا  ماو  مكان ثعا  لبكاو  علا  غيال إياعور ل  لهتقاور 

كون  لب   ن  للك سه لإليعور لل هتقور للكال تكان عودلتنو ه  إعللب لبقلآن 

  نللك هياه إ  لبهعا  علا   ثلان لباجاال ل س ادلو عان لبتكلاف ل خااغنو ها  

 4بلون لب لب"

بي هنا إعللب كلعاه خيللً  ن ات مصادر مهاالف,  ي: لنتناوء ل مو لبتاجيه لبثو 

 خيللً بكم, لقد نلب إب  لبفللء.

ل عكن لب ادة إبا  ماو قيا  عان لبفاللء, معاو قوباه ها  لبع اون ,: "خياللً منصااب  

سوتصاوبه ساوألمل, لقاد  لاتد  علا  ذباك,  بام تلال لبكنو ا  عان لألمال تصالن قاا  لبحيال, 

 5يل بك,  ي ل تقوء خيل بك" هتقا  بللج : لتم هللا لا خ

   ل فنم من كو  لبفللء لبقا  سوبنصب عل  صف  بعصدر مهالف ألنه من صف  لألمل

لقد نق  كثيل من لب لعوء لال لبل ي عن لبفللء,  قا  لبنهاوب: "لماالب لبفاللء 

ل قا  مك  سن  س  طوبب: "لقو  لبفللء لا ن ت بعصدر  6 نه ن ت بعصدر مهالف."

 7لل: لنتنال لنتنوء خيللً بكم" مهالف تقد 

ل قا  لسن للو : "لقو  لبفللء : لبكو  جعل  للثدة, لخيللً ن ات بعصادر مهاالف  ي 

 8لنتنوء خيللً"

 لمو قوبه لبفللء  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت :

                                                                                                                                                                                   
 99: 2 موب  لسن لبلألي   1
 411: 1لبتايون   2
 313: 1غللةب لبتفليل لعأوةب لبتأل     3
 159: 1لباهل لبعهيط   4
 296-295: 1م ون  لبقلآن  5
 509: 1إعللب لبقلآن   6
 214: 1ملك  إعللب لبقلآن   7
 827 -827مغن  لبلايب:   8
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ه  كومه دعاة إب  لبتأل   للبتقد ل، لمت  مو ثع  لبكو  علا  غيال ذباك كاون  -1

 نهوة. لب  كعو  قا  لب

   تفم كو  لبفاللء ما  لبع نا  , ألناه    تلام للآل ا  لبكل عا ,  قاا  لبنهاوب:  -2

"لقو  عل  سن خليعون: لال خطأ هوثش؛ ألنه  كان لبع ن  لنتنال ل نتنوء لبااي 

 1لا خيل بكم"

   هع  كو  لبفللء هوةدة جد دة؛ ألن د ب  لبعصدر مفنام  من لبف    لنتناال   - 3

,  قااا  لساان لبلااألي: " للااال لبقااا  باايس هيااه ز ااودة هوةاادة علاا  مااو د  عليااه 

 2 لنتنال , ألن لنتنال  د  عل  ل نتنوء سلفظه, هيفيد مو  فيد ل نتنوء." 

  ت الب ثاو ً, لقاد ثكا  ذباك عان  مو لبتاجيه لبللس , هعضعانه  ن كلع   خيللً  

س اض لبكاهيااان,  قااا  مكاا  ساان  ساا  طوبااب: "لثكاا  س ااض لبكاهيااان  ن نصاااه علاا  

  3لبهو "

 4ل قا  لب كالي: "لقي : لا ثو , لمثله: "لنتنال خيللً" ه  جعي  لباجال"

 لمو قي  ه  لال لبتاجيه  عكن ردل لهم لآلت :

لب    أت  بايون ليئ  هوع   ل مف ا ...،كعو لا م لا   ن لألص  ه  لبهو   ن   -1

 كلع    خيللً    تهقم ذبك.

 لألص  ه  لبهو   ن  كان ملتقوً للا مو   تهققه كلع  "خيل". -2

من لبنهوة من سن ّد لال لباجه لعتعودلً عل   ن لبهوبي  مفقادة هيه,  قاا  مكا  سان  -3

 5يد" س  طوبب: "لثك  س ض لبكاهيين نصاه عل  لبهو  للا س 

للباااي  ااادل بلاوثااي ماان عاالض لأللجااه لإلعللسياا  لبلااوسق ,  ن مااو ذلااب إبيااه  

 خياا ه لمن تا ه من لبنهوة  قلب بع ن  لآل   لب له  لتند إب  لآلت :

 تطلااب م ناا  لآل اا  لااال لبتاجيااه, لب اا  مااو جااوءب سااه كتااب لبتفلاايل تاالسط سااين    -1

سعضاعل لذباك  ناه بعاو  لجن  لإلعللب للبع ن ,  قا  لب محللي: " لنتصاوسه

س ثنم عل  لإل عون لعل  ل نتنوء عن لبتثليي, علام  ناه  هعلنام علا   مال هقاو : 
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 خيللً بكم   ي لقصدلل,  ل لةتال  مللً خيللً بكم معو لنتم هيه من لبكفال للبتثلياي, 

 1للا لإل عون للبتاثيد" 

لبتقاد ل هوةاادة  ل قاا  لسان لبلاألي: للاا  ن لبتقاد ل: لةتااال خياللً بكام, لها  لاال 

عظيعاا , ألنااه ننااولم سقابااه:   لنتنااال  عاان لبتثليااي, ل مااللم سقابااه: لةتااال خيااللً بكاام, 

سوبدخا  ه  لبتاثيد, هكأنه قو : لنتنال عن قابكم: آبنتنو ثوث , ل تال خياللً بكام, هقاباال: 

إنعااو هللا إبااه للثااد, هقااد  خاالجنم سنااال لبتقااد ل عاان  ماال هظياا  ل دخلناام هاا   ماال ثلاان 

 2عي "ج

ه  سوب ثاف لب وم  ه  لبعف ا  سه بقل ن  مو  د د لال لبتاجيه ل  ضدل,  قاا   -2

لسن لبهوجب: "لقد  هاف لبف   بقيو  قل ن ...للجاسوً: لألل  خعوع  مث : لمل ً 

  "3وانتهو خير لكملننْفلنه, ل

ساوب ثعا  لرد عن لب لب  خعوعوً  تللكيب  عكن ثع  لبتاجيه لبلوسم علينو من    -3

لبنظيل عل  لبنظيل,  قا  لألخفش: "لقاد خاع ت نصاب لاال ها  لبحاال, تقاا : 

 4آت  لبايت خيللً ب , ل تلكه خيللً ب , للا مو هللب ه  لألمل للبنن "
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 المسألة الثانية

 توجيه إعرا  تابع المنادى

 

 قا  لبلي : "لإن بم تكن لبتالس  لبعاكارة مضوه ,جوز ره نو لنصانو, تقاا  

, لها  عطاف لباياون عناد لبنهاوة:  او عاوبم ز اد  ه  لباصف:  او ز ادُ لبظل اُف للبظل افن

لز ادلً, لها  لبتأكياد:  جع اان ل جع اين, لها  لبع طااف ذي لباو :  او ز اد للبهااورُث, 

غلب ثكم لألل  إعللساوً لسناوًء, نهاا:  او ز ادُ ز ادُ, ل مو لبتاكيد لبلفظ  هأن ثكعه ه  لأل

ألنه لا لا بفظوً لم ن , هكأن ثلف لبندلء سوشالل بعاو سوشال لألل . لقاد  أااز إعللساه 

 ره وً لنصاوً, قو  ررس : 

ل  1بنقنوةِ و  نو ننْصُل ننْصلو نصــــللً   إنّ  لن ْخطورل ُخْطِلنن خنْطـــــلن

:  و ز د ز د سد ً, لج ا  خاياا ه إ اول عطاف سياون له  ج    س  عل , لجور هللا

نظل؛ ألن لباد  لعطف لبايون,  فيدلن مو    فيدل لألل , من غيل م ن  لبتأكيد, للبثاون  

هيعو نهان هياه    فياد إ  لبتأكياد, هاإن لصافت لبثاون ,نها:  او ز اد  ز ادُ لبطا ا  , هاأسا 

ل  ماصااف,  ل ساد  مناه سعاو ثصا  ععلل  ضم لبثون    ضوً عل   نّه تاكيد بفظ  بأل

كعااو ذكلنااو هاا  ب  ااد  2بالناصللية ناصللية كاذبللةبااه ماان لباصااف, كعااو هاا  قابااه ت ااوب  

صاااب صاااب ثلاان, ل   أاااز  ن  كااان لبثااون  ماا  لصاافه لصاافوً بااألل , كعااو جااوز 

لنااو , ألن لب لاام    اصااف سااه, لثكاا   ااانس عاان ررساا   نااه كااون  قااا :  ااو ز ااد ز اادلً 

لبطا   سنصب ز د لبثون  عل   نه تاكيد مث   و تعيم  جع ين, هو  عتن  إذل ره ه, لذبك 

ور ماا  صاافته كوباصااف لألل , ه لاا  لااال  كااان رهاا  ز ااد لبثااون  ألنااك بعااو لصاافته صاا

لنصاااه علاا  لباصااف  كثاال مننعااو بااا باام  اصااف بصاايللرته ماا  لباصااف كوباصااف 

 364 -363:  1لألل , كعو  أ ء ه  قابنم:   موءن موًء سوردلً" 

   لض لبلي  ه  لال لبند لبحوف ه  إعللب لبتوس  س د لبعنودى ساين لبااد 

 للبتاكيد للبنلم, لإبيك تفصي  لبحوف. لعطف لبايون

 جعاا  لبنها ااان علاا   نااه  أاااز لصااف لبعنااودى لبعفاالد نهااا:  ااو ز ااد لبطا ااُ  

, لبكنّنم لختلفال ه  تاجينه سين لباصف  ل لبنصب عل   عن ، لقد جوء ذباك  للبطا  ن

 عو  عن خياا ه لمن تا نم من لبنهوة,  قا  خياا ه: "قلت  ر  ت قابنم  و ز دُ لبطا  ن 

نصاال لبطا ا : قاو : نصاب؛ ألناه صاف  بعنصااب. لقاو : لإن شائت كاون نصااوً علا  
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 عن , هقلت:  ر  ت لبله  عل   ي ش ء لاا إذل قاو :  او ز اد لبطا ا : هقاو : لاا صاف  

  1بعلهاب"

لقااد خااور جعنااار لبنهااوة علاا  ذبااك إ  مااو ثكاا  عاان لألصااع   هأنّااه    أياا  

 عن ,  ل عل  لبله  عل   نه خال بعاتد  مهالف  لصف لبعنودى ل ل  ذبك عل  تقد ل

 قا  لسن عقيا : " لزعام لألصاع    ناه طاوب   شا ور لب الب لكومناو هلام  أاد مناودي 

 2من اتوً, لمو لق  منه شوذ  تأل  عل  لبقط , عل   عن ,  ل عل  ل ستدلء"

له  قابه محوبف  بعاو جاوء ساه لبلاعوب قاد لرد هياه نصاب لصاف لبعناودى, نهاا 

   بلوعل: قا

ومن ن للسُن ُخْ ــــ و كنْ ُب سُن من لدنل  دىهنعن ـــان نْهضن  ِمْنك  نو ُععلن لبأن  3سأ

 ل مو لبقيوب؛ هإّن لبعنودى    هع  عل  لبضعيل ثت   عتن  لصفه.

لسيا   مو لبتاكيد سقلعيه لبع ناي للبلفظا , هقاد لختلاف ها  تاجياه لبهلكا  لإلعل

لهناام لباجنااون لبلهاا  للبنصااب, نهااا قااابنم:  ااو تعاايم كماا  لبعنااودى, هااوبع ناي ذكاال هيااه 

ين, عايم  جع الكلَّنم,  مو إن كون لبلفظ ماغوً ه  لبتاكيد هليس هياه    لبنصاب نهاا  او ت

صااب,  مااو لبلفظاا , هقااد لختلااف هيااه نهااا قااابنم:  ااو ز اادُ ز اادُ  قااا ، لاا   أاااز هيااه لبن

 كوبع ناي: لإبيك لبتفصي .

رثعه هللا لخأبته عن ز د ننْفلناه, ل او تعايم كلَّنام ل او   قا  خياا ه: "لقو  لبحلي 

قيس كلَّنم هقو : لال كلهه نصب, كقابك  و ز د ذل لبهأ , ل مو  و تعيم  جع ان هأنات هياه 

سوبحيور, إن شئت قلت  جع ان, لإن شائت قلات  جع اين, ل   نتصاب علا   عنا , مان 

 جع ااين  نتصااب ألنااه لصااف قااا   نااه مهااو   ن تقااا   عناا   جع ااين, ل اادبك علاا   ن 

 4بعنصاب قا   انس: لبع ن  ه  لبله  للبنصب للثد"

ل قا  لب كالي: "للبتاكيد كوباصف, هيأاز ه  لبعفلد لبله  للبنصب كقابك: 

 و تعيم  جع ان ل جع ين, هإن كون مضوهوً نصاات لباتا  كوبصاف , كقاباـك:  او سنا  تعايم 

  5كلَّكم, هتنصب"
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 1بتاكيد:  و تعيم  جع ان ل جع ين"ل قا  لسن موبك: "له  ل

 مو لبتاكيد لبلفظ , هقد ت ددب هيه لألقال  هعن لبنهوة من  لى  نّه   وم  م ومل  

لألل  إعللسوً لسنوًء, لمننم من  أ له عطف سيون   تاكيد, لبعو كونت لألقال     فص  

لي  ناه سيننو ثاد نالى  ن نااكل س اض ل قتاوخاوب بن الف ثأا   صاهوسنو هوبليا ,  ا

لبكن  أاز هيه لبنصب  2عل  لبتاكيد لبلفظ , ملتندلً إب   نّه لا لا لألل  بفظوً لم ن 

 عل  لبعاي .

 مااو لساان   اايش للساان موبااك هل  ااو  نّااه علاا  عطااف لبايااون,  قااا  لساان موبااك لإذل 

كاالرب منااودى مفاالدلً نهااا:  ااو ز ااد ز ااد, هلااك  ن تضاام لبثااون  ل ن تله ااه ل ن تنصاااه, 

د ل:  و ز اد  او ز اد, ثام ثااف ثالف لبنادلء, لسقا  لبعناودى علا  ماو كاون هوبضم عل  تق

عليااه. للبلهاا  علاا   نااه عطااف سيااون علاا  لبلفااظ, للبنصااب علاا   نااه عطااف سيااون علاا  

 3لبعاي "

 للثتج ك  من لبلي , للسن   يش للسن موبك سأالز سعو جوء عند ررس : 

 للً ننْصُل ننْصلو ننْصـــــبنقنوةِ و  نو   إنّ  لإخطورل ُخْطِلنن خنْطـــــلل

م   ن كو  خياا ه ثا  لبايت  اين لبل  ين  قا : "ل مو قا  ررس  ه ل  ج   نصللً 

عطف سيون لنصاه, كأناه علا  قاا   او ز اد ز ادلً, ل ماو قاا   سا  ععالل هكأناه لخاتأبف 

 .4لبندلء"

لقد  يوف س ض لبنها ين تاجينوب إعللسي   خلى بايت ررسا  هقيا  إّن نصال 

لبثونياا   منصاااس  علاا  لإلغااللء, ألن لبعقصاااد سااه نصاال ساان خاايور لبهوجااب,  قااا   

 5لبفورق : "لعند  س  عايدة  نه نصب عل  لإلغللء"

باك هاإن للال لبقا  هيه نظل, ألن لإلغللء,    دخ  م  سوب لبندلء, إيوه  إب  ذ

 ل ااد  لإلغااللء  ااأت  لهاام تللكيااب ت تعااد علاا  لبتغيياال هاا  لبهلكاا  لإلعللسياا  بغاالض

 لبعتكلم تاجينه بلعحوطب للال لبقا     تهقم ه  لبندلء...

 .سق   ن نليل إب  لبقا  ه  تاجيه توس  لبعنودى عل  لبادبي , لعطف لبنلم
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هوبنها ان قد لختلفال ه  تاجيه لبهلك  لإلعللسي  ها  لبااد  للبنلام. هوبفورخا  

لجناين هيكاان تاورة منصااسوً للب محللي  ل ون  نّه منودى ثون لمننم مان  الي هينعاو 

لتورة ملهاعوً,  قا   سا عل , : "هأّمو لباد  هأنك تقا :  و ز د ز دُ  قا , هو تنان ز ادلً 

 1إذل  سدبت... لتقا :  و ز دُ لععلل هت طف سوبالل ععللً عل  ز د ل  تنان"

ل قا  لب محللي: "إ  لباد  لنها: ز اد لععالل مان لبع طاهاوب هاإن ثكعناو 

 2بعنودى س ينه تقا :  و ز دُ ز دُ, ل و ز د لععلل سوبضم   غيل"ثكم ل

ل ماو لبعاوزن  للبكاهياان هقاد جاّازلل لبنصاب هينعاو,  قاا  لسان موباك: " ل جاوز 

لبعوزن  للبكاهيان إجللء لبعنلاق لب وري من       مألي لبعقللن سنو, هيقابان:  او 

 3ز د لععلل, لععلل"

 4لبعوزن  للألخفش لبنصب"ل قا   سا ثيون: " لقد جّاز 

 لمو قوبه لبفورخ  للب محللي,  عكن ردل لهم لآلت :

 أاز  ن  ق  ندلء للثد عل  ل خعين دلن تكل ل ثلف لبندلء,  قا  لسن موبك:  -1

"لمو رللل غيل س يد من لبصه  إذل بم تنا إعودة ثلف لبندلء, هإّن لبعتكلم  قصد 

صااد تلاال كنعو هاا  عوماا  للثااد, نهااا: إ قااوب ناادلء للثااد علاا  ل خااعين, كعااو  ق

 5ثلات ز دلً لععللً ثويل ن, لكأن خوبدلً لخ دلً  خدلن"

  تعد لباد  عل  ني  تكللر لب وم  ل  ثوج  تدعا إبيه ه  مو  قو ل, هضاوً عان  -2

ذبك هإن لألص  ه  لباد  لبعغو لة,  قاا  لسان موباك: " ألن ثام لبااد   ن  غاو ل 

 6ل   م ن  إلسدل  لبل ء من نفله"لبعاد  منه ساجه مو, إذ

نم سق   ن ناكل ه  عأوب  خل    مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بن لف ماقف

 من لال لبحوف.

عطاف لبنلام  هوألخاتوذ  -لب ّ  مو  نم لبعقو  مو جوء ها  لبحاوف لألخيال  لبااد 

بكاا  عاااوب ثلاان  االي  ّن لبقااا  سااوبله  للبنصااب  نلااب, بيكااان ثكاام لبنصااب شااوموً 

مانيوً عل  لبضم للبتوس  سد ً,  ل عطف نلم  -لبعنودى -لباوب,  قا : "  ن  كان لبعتااب

مألدلً من     , ههكعنو ثكم لبعنودى لبعلتق , عند هل م من لبنهوة.  مو غيللم هيأي  
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للا لألنلاب, بيكاان ثكام لبنصاب عوماوً شاوموً نهاا: ج  ات خياللً  او عوةلا   -لبنصب

 او خد أا  لعوةلا  كنتعاو خيال  -كنت ملج وً لثيقوً ه  شادلن لباد ن زلج لبلخا , هلقد

 1عان بلنا  عليه لبلو "

 نااي  للباي  ادل بلاوثي  ن لبتالس  كوباد  لعطف لباياون للبتاكياد بلفظا  للبع

ناد علعطف لبنلم, تليل ه  لال لبتللكيب سين لبله  للبنصب من قاي  لبنطم لبلنأ  

لر ميا , هاو ثوجا  تادعا إبا  تكاللر عوما  لبااد   ل تكالس ض لب الب ها  عودتناو لبكو

ثالف نلاام ماا  لبع طااف, هكعااو لااا م لاا   ن بل االب بنأتااين ما  تااوس  لبعنااودي ماالة 

وبنصاب سوبله  لملة سوبنصاب, هاأقال  لبنهاوة ثابناو مقاابا . هوبهلكا  لإلعللسيا  مالة س

 ل  لبللون.لملة سوبله  مو زلبت قا   ه  لبتاجيه لإلعللس  لهقوً بعنطاق  

هياه   قا  لسن رشد:  ثدلعو:  نك إن  سدبت لخاعوً مفالدلً مان لخام مفالد, كاون باك

 ثوث بغوب:

 :  و ز دُ ز دُ, سوبضم ه  كلينعو.أحدهما

 :  و ز د ز دو, سوبله  للبتنا ن.والثانية

 2:  و ز د ز دلً, تنصب لبثون  لتنانه"والثالثة
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 المسألة الثالثة

 المعطوف على المنادى في نحو: يازيد والحارثتوجيه إعرا  االسم 

 

 ,  قا  لبلي : " للبحلي  ه  لبع طاف  حوتل لبله ,  ي ه  لبعنلاق ذي لبو

 , لإن لإنعو لختور لبله  م  تأا   لبنصب نظللً إب  لبع ن , ألناه مناودى ملاتق  م نا

 هنو  ه   و  ن , كعوبم  صن ماوشلة ثلف لبندلء به, هوبله   لب , تناينوً عل  لختقوبه م 

  لبلجاا . ل سااا ععاالل ساان لب ااوء  حتااور لبنصااب, ألنااه ألجاا  لبااو   عتناا  لقاعااه ماقاا

إبا   لبعتااب, هوختا د  ن تأ   ثلكته كهلك  مو سوشلل لبهلف, لكون لباجه  ن  نظال

 ء.كانه توس وً, للباجه ه  لبتالس   ن تتا  متااعوتنو ه  لإلعللب   ه  لبانو

لبنصاب  ل سو ععلل نظللً إب  لب لتين لبعاكارتين لختياور لبلها   ل ل ل   لبحلي 

 ه  لبتوس  لبعاكار م  كان لبعتااب غيل لبعضعا .

هاا   قاباه: " ساا لب ااوب , إن كااون كوبهلان هكوبحليا  "  ي لبعااالد  الهام لبحليا 

 إذلً أناه لختيور لبله  إذل كون ذل لبو  مث : لبهلن ه  عللض لباو , لجاالز ثااهنو, هك

صا م مألد عن لبو , ل الهم  سو ععلل ه  لختيور لبنصب ما  با ل  لباو , كعاو ها  لب

 365: 1 متنوب ماوشلة ثلف لبندلء به مطلقوً هكيف  ضم:"  

ذل إذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ه  تاجيه ل خم لبع لف ساأ  س اد لبعناودى 

م لبلها   اللن  ن لباجاه ها  ل خاكون م طاهوً, هوبحلي  لخياا ه لمن تا نعو من لبنهوة 

سينعااو ذلااب  سااا ععاالل ساان لب ااوء لماان خااور علاا  مالاااه إباا  لختيااور لبنصااب, لإبيااك 

 تفصي  لبحوف: 

ذلااب لبحلياا  لخااياا ه لماان تا نعااو ماان لبنهااوة إباا  رهاا  ل خاام لبعنلاااق س ااد 

عاو لبعنودى,  قا  خياا ه: " قو  لبحليا  رثعاه هللا مان قاو   او ز اد للبنضال هنصاب, هإن

نصب ألن لال كون من لبعالي  لبت   لد هينو لبل ء إب   صله. هأّمو لب لب هاأكثل ماو 

 1يا جبا  أولي معه والطيرُ ر  نو لم  قابان:  و ز د للبنضُل. لقل  لألعلج: 

ل قابااان  ااوععلل للبهااورث, لقااو  لبحلياا  رثعااه هللا: لااا لبقيااوب, كأنااه قااو : 

غيل جوة  لبات  نصب  ل ره , من قاا   ناك    ل وثورث لبا ثع  لبهورث عل   و كون

تنودي لخعوً هيه لألبف للبو  سيو, لبكنك  شلكت سين لبنضال للألل  ها   او, لبام تأ لناو 
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خوص ً ه  لبنضل, كقابك مو ملرب س  د لععالل, لباا  ردب ععلاين بقلات ماو مالرب 

 1س  د ل  ملرب س علل"

وزن  هيحتاورلن لبلها , هيقاباان:  او ل قا  لبعالد: "  مو لبحلي , لخاياا ه, للبعا

بي معه والطيرُ ز د, للبهورث  قاو. لقل  ل علج:    2يا جبا  أّو 

ل قاااا  لألعلااام مقتفياااوً  ثااال لبحليااا  لخاااياا ه: "ل ماااو ز اااد للبنضااال هلهااا  لبنضااال لاااا 

 3ل ختيور"

لقد نق  كثيل مان لبنهاوة لاال لبال ي عاننم,  قاا  لسان عقيا : " هاإن كاون ساـ"ل " 

لبلها ,  -هيه لجنون: لبله  للبنصب, للبعحتاور عناد لبحليا  لخاياا ه لمان تا نعاوجوز 

 4للا لختيور لبعصنف" , لبنال قو :" لره   نتق "  ي:  حتور"

لقد لثتج لال لبفل م من لبنهوة سوبقيوب للبلعوب, هوبقيوب  ّن لألص  هينو  و ز د 

ت:  و ز د للبهورث: هإنعو  ر د لثورث,  قا  لبعالد: " لثأ  من لختور  ن  قا  إذل قل

 5 و ز د لثورث"

بي معه والطيرُ ل مو لبلعوب هعو جوء ه  قللءة لألعلج   يا جبا  أّو 

ل مااو لبفل اام لبثااون  لباااي لختااور لبنصااب هيت ععااه  سااا ععاالل ساان لب ااوء ل ااانس ل سااا 

, ععلل لبألم ,  قا  لسن موبك: " له  عطف لبعقللن سأ :  و ز د للبنضال, للبنضال

لنصاب لبعقااللن سااأ   جاااد ماان رهنااه عناد  ساا  ععاالل ل ااانس, لعيلاا  ل ساا  ععاالل 

 ل قا  لسن للو : "  ل كون م طاهوً مقللنوً سأ , نها:  6لبألم "

 7" و ز د لبهلُن ل" لبهلن" للختورل  سا ععلل لعيل "

لقد لثتج لال لبفل م كوبلوسقين سوبقياوب للبلاعوب, هوبقياوب ثعاوً علا  لألصا , 

هيه لبنصب,  قا  لبعالد: " لثأ  لباا ن نصااال  ننام قاوبال: نالد ل خام ساوألبف  ل كان

 8للبو  إب  لألص , كعو نلدل سوإليوه  للبتنا ن إب  لألص "
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بي معه والطيرُ ل مو لبلعوب هقد قلئ   بلوعل:سوبنصب لنها: قا  ليا جباُ  أّو 

ل علن لبطَّل ــــمِ هنقنْد     ن  نو ز دُ للبضهو ن ِخيــــــلن ْزتُعو خن ولن  1جن

 لقد رد عل  مو جوء عندلم عل  لبنها لبتوب :

إذل ن ت لبعنودى سوخم هيه لألبف للبو  هيهلن هيه لبقا ن  قا  لبعالد: "هيهتج  -1

لنن" علينم سوبن ت لباي هيه لألبف للبو . للبقا ن ثن
2 

 مو لآل   هقد قوبال  ن لبنصب ه  كلع   لبطيل  ساوب طف علا   هضاوً  ها  قاباه  -2

,  قا  لسن للو : "لقادّرلل لبنصاب ساوب طف 3ولقد آتينا داود منا فضالً ت وب  

 4عل  هضوً"

ها  ه  لبل ل مو  سا لب اوب لبعالد هقد لختور بنفله ر  ين لألل : للهم هيه لبحلي 

ها         نها لبهاورث لثاورث, للبثاون  للهام هياه  ساو ععاللإن كون ل خم  قا  زلل 

 لبنصب إن كونت      مدثلة كوبلجو  ثعوً بوخم عل  لبلايه سوبعضوف.

و  لسوبلجاب إب  مو قوبه لبعالد ه  لبعقتضب بام نأادل  ايان ذباك,  قاا : "هيقا

ناب ثالف   جوبنم: هقابال:  و ثورث. هيقابان لال  ل مناو, ألن لألباف للباو    تقا  إبا

 ...لبندلء, ل نتم إذ نصاتعال بم تاق ال   ضوً ذبك لبعاق  هكونو ه  لال خالء"

 5للبنصب عندي ثلن عل  قللس  لبنوب"

لبا  هلم نأدل  صل  ساكل لب لم سو   ل سدلننو, لمعن نقا  لاال لبال ي عناه لبأ 

ياه مكالر ه للسن موبك,  قا  لبأ لب : " هإن كاون ل خام معاو  نلام علا  لبعناودى غيال

 ثلف لبندلء.

للهاام  سااا لب اااوب لبحلياا  هاا  لختيااور لبلهاا , لإ  للهاام  سااو ععاالل هاا  لختيااور 

 6لبنصب"

ل قا  لسن موبك: "لهلق لبعالد سين مو  ثلب لألبف للبو  هيه كوبلج , لسين مو 

بم تدثل هيه كوبهورث. لرّجن لبنصب عل  لبله  ه  نها لبلجا  بلاانه سوبعضاوف ها  
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لتص  سه. لرّجن لبله  عل  لبنصب ه  نها لبهورث بلانه سوبعألد ه  عد  تأثلل سعو 

 1لبتأثل"

ل قا  لبأوم : " ه  جالز نا ب لباو  عناه مثا   لبانأم  لبصا م هكاأس  ععالل 

 2 ي,  سا لب اوب مث   س  ععلل ه  لختيور لبنصب, إلمتنوب ج له منودى ملتقوً" 

لد لبكنااه باام  االجن لجنااوً علاا  لقااد ذلااب لساان جناا  إباا  تأااا   لألماال ن كااوبعا

 لآلخل.

  قا  لبعاصل : " ل مو  سا لبفتن هيأاز لألمل ن من غيل تلجين كقابه: 

ل علن لبطَّل ـــــ    ن  نو ز دُ للبضهو ن ِخيــــــلن ْزتُعو خن ولن  مِ هنقنْد جن

بلي معله والطيلرلمو جوء هياه لباجناون قاباه ت اوب   سلها  لبطيال   3يلا جبلا  أّو 

 4لنصاه لتفوقوً" 

لنق  لبلياط   ن لبكاهي   اجاان لبنصب ه  لبنلم,  قا : " ل لجاب لبكاهيا  

 5نصب لبثوث   ي لبن ت للبتاكيد, للبنلم"

لاااللد لمااو قوبااه لبكاهيااان ماالدلد سعااو جااوء ماان لبلااعوب   ّدتااه لآل اا  لبقلآنياا  للب

 لبل ل   لبت  جوءب سوبله .

ن لبحوف بام  غيال شايئوً ها  تاجياه إعاللب ل خام، لإنّعاو للباي  ظنل بلاوثي  

لبحوف ه  لبهلك  لإلعللسي  سين لبنصب للبله , لب ّ  ذبك  ده ه إب  تعلكه سعاو قاو  

من  ن ذبك     دل  ن  كان معو نطقت سه لب لب للختلفت هيه بنأوتنو, لإ  بعو جوءب 

لكتين, للبنااوطم سنعااو علساا  مهااتج لبقااللءة لبقلآنياا  للألسيااوب لبلاا ل   تد ااد كااو لبهاا

يللا جبلا  أوبللي معلله سكوماه لماثاااق سااه,  قاا  لبلااياط : "لرد سوبلااعوب قاو  ت ااوب : 

*    ااو ز اادُ للبضااهوُ    7قاالئ هاا  لبلااا  سوبنصااب  للبلهاا , لقااو  لب االب: 6والطيّللرُ 

ل* ِخيلن
8      

 المسألة الرابعة
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 توجيه إعرا  االسم المعرفة في نحو: يا هلا الرجل

   قا  لبلي : " لهّص  س ضنم ه  لصف:  و لال, هقو : إن كون باياون لبعوليا

ا:  او نها:  و لال لبلج  لجب لبله ,  ألنه ملتغن  عنه, لإ  جاوز لبلها  للبنصاب نها

ف لخم لال لبطا   ره وً لنصاوً. ل مو لبعوزن  للب جوج هأّازل لبنصب للبله  ه  لص

 375: 1و ز د لبظل ف, لبم  ثات" لإلشورة, ل يَّ قيوخوً عل  نها:  

لختلف لبنهوة ها  لصاف ل خام س اد لخام لإلشاورة  ل  ّي هأعناار لبنهاوة  اللن  

 وف:ره ه، سينعو  جوز  سا عثعون للب جوج نصاه, كعو نق  لبلي , لإبيك تفصي  لبح

ذلب جعناار لبنهاوة إبا  لجااب رها  صاف  لاال ل ّي لبنادلء نهاا قاابنم:  ولاال  

ل و  نو لبلج , ل و   نو لبعللعان,  قا  خياا ه: " للّطلد لبله  ه  صفوب لال لبلج  

 1لبعانع , كوطللد لبله  ه  صفوتنو إذل لرتف ت سف    ل لستدلء,  ل تان  عل  ماتد "

ل قا  لبعالد: "هأمو  و   نو ذل لبهأ , هو  صلن, ألن "  و"    اقف علينو هتاد   

 2لبلج , ألننو ل" ي" سعن ب  لبل ء لبالثد" منه, لبابك لمتن   و   نو

ل قا  لسن لبلللج: "ل مو " ي" هو  أاز ه  لصفنو لبنصب, ألننو   تلات ع   

 3مفلدة"

ل قا  لسن عقي  مقتفيوً  ثللم: "ل قو :  و   ناو لبلجاُ , ل او   ناال, ل او   ناو لبااي  

"لبلجا " صاف  ألي,  ه   كال, هـ" ي" مناودى مفالد مانا  علا  لبضام, ل"لاو" زلةادة ل

 4ل أب ره ه عند لبأعنار"

لقد ذلب لبنهوة ه  ر  نم لبلوسم لال لبعالب, ألن لبصف  ل  لبعقصاد سوبندلء,  

لم للبصف  م  لبعاصاف متوزمون كوبل ء لبالثد,  قا  لبألثون : "للجب لبله , ه

  أ  هيه لباجنون,كعو جوز ه   و ز د لبظل ف, ألمل ن:

  , لإن كون ه  لبلفظ صف  ألي كعو كاون لبظل اف صاف  ب  اد, ثدلعو:  ن لبلج 

 هإنّه لبعقصاد سوبندلء.

للبثون :  ّن لبصف  كوبأ ء من لبعاصااف, لإذل ب متاه قااي ل تصاو , هيأالي  

 5لبو  من لبلج  ه  قابك:  و   نو لبلج  مألى آخل لبكلع " 
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: "للبهام  عنادنو لاا ل خا نهوة لبيعن لبت لي  نفله  قا  لإلمو   هيا  سان ثعا ة 

لألل , للا... ل د  علياه  ننام بعاو ر لل  ن ل خام لبالقا  س اد   ي  لاا لبعناودى س يناه, 

لدخا    ي  إنعو لا لصل  لكأناه لاا لبعقصااد سنفلاه هلناال بام  ها  هياه إ  لبلها    

 1خالء"

 مو لبعوزن  للب جوج للسن لباوذش هقد نق  عننم  ننم  للن نصب صف  لبعنودى  

  ل نو  نها قابنم:  و  و   نو لبطا  ,  و   نو لبعللعين.

هوبعااوزن   االى ذبااك قيوخااوً ثعااوً علاا   ااو ز ااد لبطا اا ,  قااا  لب جااوج: "ل جااوز  

 2لبعوزن   ن تكان صف  " ي" نصاوً, هأجوز " و   هنو لبلج ن  قا "

ذ  أيا  هياه ل قا   سا ثيون: "ل   كان لال لبتوس  إ  ملهاعوً, خوهوً بلعوزن , إ 

 3لبله  للبنصب"

  ظنل ه  ند  س  ثيون تايين آخل بل ي لبعوزن  هنللل  أي  لبله . 

لقااد لثااتج لبعااوزن  بل  ااه سوبقيااوب, هياالي  ننااو مهعاباا  علاا  ماياا   ي؛ ألن  

لألص  هينو لبنصب عل  لبندلء, بال نصات صفتنو عل  لال لألصا , إياوه  إبا  قيوخاه 

 لمو قوبه  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 4لبعضعام .عل  صف  غيلل من لبعنود وب 

رد لبنهوة لبهع  عل   ص  لبندلء؛ ألنه عندلم معو  هتع  لبتأل   هوبكو  بام  اتم  

 بال    لتغن  لبتلكيب عن لبصف .

 مااو لبقيااوب علاا  صااف  لبعنود ااوب لبعضااعام  هقااد ردل لبنهااوة لياا فال,  قااا  

صف  لب لم لإل ضو  للبعناودى لناو  لاا لب لام, لبقالب: " للا ي يف, ألن لبعقصاد س

للولنو لبصف  ل  لبعنودى, ل ي لصال  إبا  ندلةاه, لباابك    الهقاه علا  لباصال  دلن 

 5لبصف  سحوف لب لم" 

 ّمو مو  نحُد ر ي لب جوج للقتفوء  ثل لبعوزن  ها د لبلجااب إبا  كتوساه" م اون   

ناار,  قاا : " ل جاوز لبعاوزن   ن تكاان لبقلآن لإعللسه" كون ر  ه ملاو للً بال ي لبأع

صف "  ي" نصاوً, هأجوز"  و   ناو لبلجا   قاا ", للاال لإلجاوزة غيال م للها  ها  كاو  
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لب لب, لبم  أ   ثد لبنها ين لال لبعالب قاله, ل  توس ه عليه  ثد س دل, هنال مطلل  

 1ملذل  بعحوبفته كو  لب لب للبقلآن لخوةل لألخاور"

عنااه تأااا   لبقااا  لبلااوسم  كعااو جااوء عاان 2ش هقااد نقاا   سااا ثيااون   مااو لساان لباااوذ 

قاللءة  3لبعوزن   ملتندلً إب  لبلعوب, للا مو  كدل لبصااون ها  ثوشايته علا  لألشاعان 

 4عل  لبلالذ للا مو لختلند سه لسان لبااوذش ش  و   نو لبكوهل ن با ضنم قابه ت وب  

 ل و لال لبلج  مننو: (و   نو لبلج  )سق   ن نليل إب  س ض لبنقوط من لبتلكياين 

 ن س ض لبنهوة قد هلق سين لبصف  ها  تلكياا   او لاال لبلجا  ل او   ناو لبلجا ,  -1

هيللن  ن صف  لخم لإلشورة  أاز هينو لبنصب للبله , هيأااز  ن  قاو   او لاال 

 قا , هإذل لصفت لال  سوبلج   بم تكن ل  لبعنودى س  ل  لصف  بنال  للاال 

 لااتقيم, ألن لإلسنااو  ماجاااد هاا  كااو لباااجنين, هااو  عكاان إزلبتااه إ   لبتفل اام  

هوبنهوة … سوبصف  لبت  ل   ص  لبندلء, إنعو تاص  إب  ندلةنو ساجاد لال ل  ّنو

 قاا  لإلماو  … بنم طل قتون ه  ندلء مو هيه      إمو  و   نو ل  تنو,  ل لال للال

 5ه به" هي  سن ثع ة: " للال لبفلق هوخد سوط    لج

ذلب لسن لبهوجب إب   ن ل خم لبعنصاب س د لال ه  نها:  و لال لبلجا  علا   -2

 6تقد ل   عن   ,  قا : "هإن  رلد جالز لبنصب ستقد ل  عن  هعلتقيم"

للال لبقاا  عان لسان لبهوجاب    لاتقيم, ألن هياه دعااة إبا  لبتقاد ل دلن ثوجا  

 خاالاب لبناادلء إنلااوة ,  قااا  علاا  عااد   ملأئاا  إبيااه, هوبتلكيااب ملااتقيم دلن تقااد ل, ألنّ 

لبتقد ل,  قا   هيا  سان ثعا ة: " إن  رلدلل لبنصاب علا  تقادر   عنا   هناا سوطا  ل  

 7دبي  عليه, ل  ثوج  إب  تقد لل من غيل ملأئ"

ايد إبا  لبقاا  ساأن ل خام ها  نهاا:  او   ناو لبلجا ,  او لاال لبلجا ,   -3 ذلب لسن لبّلِ

ن عقيا : " سا   أاب ره ناو..عطف سياون عناد لسان عطف سيون   صف ,  قاا  لسا

 ".8لبليد
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يد تقل اب ساين ساوس  لبصاف  لعطاف لباياون, ألن مان لبنهاوة    ادل ه  قا  لسن لبّلِ

من قلب سيننعو سأوم  لبعد   ل لبا ,  قا  لسان للاو : " عطاف سياون علا  جنا  لبعاد  

 شاتقوق لها  عطاف لبكن لنو هلق سين لباوسين هوألصا  ها  لبصاف  ل 1كعو ه  لبصف " 

لباياون لبأعااد, هلاا قلناو:  او   ناو لبعادمن،  كاان تاجياه كلعا  "لبعادمن" علا  لبصاف    

 عطف لبايون. 

 قا  لبعللدي:" إن كون ملتقو ًهنا ن ت نها:"  و   نو لبفوي ", لإن كون جومدلً 

   2هنا عطف"

خام لسأنّناو  ظنل  ّن لبنهوة قد لق ال ه  ليطللب سلاب   ي  ثيي إننام قاوبال: 

  مان  عل  لبضم ه  مه  نصب عل  لبندلء لمو س دلو لصف بنو, لماو قيا   هتاوج إبا

 منوقل  ِلْهمن لألت :

إّن لقتصور لبتلكيب عل  " و   نو,  و لال",     ط  هوةدة,  قاا  لب كاالي: "   -1

 3 أاز ل قتصور عل  "  ّنو"

ناو هاو  لاتغن  عنناو, إن لألص  ه  لبصف   ن تكان هضال  ها  لبتلكياب,  ّماو ل -2

 4 قا  لب جوج :" للا ن ت    لتغن  عنه"

للختكعو ً بناال لبحاوف نالى  ن نلايل إبا  ماو جاوء عناد لبااوثثين لبع وصال ن، 

بن لفن ر  نم ه  لبحوف لبلوسم, هوألختوذ عاوب ثلن  لى مو رآل لبنها ان لبلوسقان 

بكنه ملاللط عنادل ساوبأعاد  قاا :" إ   نّه  تفم م  لسن لبّليد ه  تاجيه عطف لبايون ل

لمن لبأوة  إعللب لال ل خام لبعاادلء   ساأ   عطاف سياون, خاالء  كاون ملاتقوً كوبعثاو  

لبلوبف   و لال لبعت لم ثّصن نفلك سوبحلم لبكل م     غيل ملتم, نها:  او لاال لبلجا  

 5...بكن لألثلن إعللب لبعلتم ن توً, لإعللب لبأومد عطف سيون"

ار شاال ف لبنأااور هااو  االي بلهلكاا  لإلعللسياا  قيعاا  هااوبله  جااوة  ل مااو لباادكت

ب الب لللبنصب جوة ، هكأنه  اثد سين لبال  ين, لماو لبقاا  ساابك إ ّ مان قايا  منطااق 

 ه  كومنم.

 قا : " ل لايل لاال لبحاوف ساين لبنهاوة إشاورة للياه  علا  صاه  ماو ذكلتاه 

بناو ها  لبع نا , لباابك  أااز ها   خوسقو, هوبهلك  لإلعللسيا  ها  لاال لبعايااب    ثال
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لبعنودى  ن  كان ملهاعوً  ل منصاسوً, لمأ ء لبله  للبنصاب ها  لبعناودى إنعاو نتيأا  

 1بعو لعتعد عليه لب لب ه  لبله   ل لبنصب, لبيس نوتأوً عن لختوف ه  لبع ن ".

 له  ر  ه محوبف  بعو  جع  عليه جعنار لبنهوة. هوبلعوب    كود  اجد هيه تعثيا 

باجه لبنصب لباي ذكلل, س  إن ناد لب جاوج لليان لصال ن  قاا : "للاال لإلجاوزة 

 . 2غيل م لله  ه  كو  لب لب"

لذلب ه  ر ي آخل  الهم هيه لسن لباوذش ه  مو رللل عنه  سا ثياون مان جاالز 

مقتفياوً هيناو  ثال لبعاوزن   قل يا أيها الكافرينلصف لبعنودى نصاوً م تعدلً عل  قللءة 

دعوما  تقااي مان ر ي لبعاوزن , لماو نقا   -إن صهت –"للبهم  ن لال لبقللءة   قا :

عن لسن لباوذش  د  عل  جالز نصب صف    ي  ه  لبندلء عندل, هلا كون لاال لبلاعوب 

 3غيل م تد سه عندل مو ذكلل"

 للباي  ظنل بلاوثي  نه  لتض  بنفله لبنظل تين لبتوبيتين:

سنو بندلء مو هيه      لكال لال لخم إشورة بندلء مو هيه  ن   ي  بيلت ندلء, س   ت   -1

     جوءتو عن لب لب سنال لبكيفي  ها  تلكياب لبنادلء هاليفتنعاو إ صاو  نادلء ماو 

هيه     , هقد جوء ها   شا ورلم ماو تلات عله لب الب لصال  سناال  ناودى س ادلو ماو 

 4هيه      , قو  لبلوعل:

ْقتنِ   ّاْهننو سِعن وِثبن لألْثــــو ِ   هِ ــــشنْيِحــ نوذنل لبُعحن  ُثْألل تنِعنّ  صن

 5لقد جع  سين   ي  للال, ه  تللكيب لب لب ه  لبندلء,  قا  لبلوعل:

ل لباغــ  دن لبلالِب لنْ   ْنتن ُمْحِلـِدي   ن ن   هنال لب لجلي  ْثضن  ل ْن  ْشنن

 6ل قا  لآلخل:

ْجدُ ننْفلنـــ قنـــ  ــهُ   ن   هنال لباوخُ  لبان تْهُ عنْن  ندنْ ه لبعن  وِدرُ سل ءل ننهن

 قااا  لساان   اايش : "للألصاا  هيااه  نناام  رلدلل ناادلء لبلجاا , للااا قل ااب ماان  

لبعنودى, لهياه لألباف للباو , هلعاو بام  كان نادلرل, للبهوبا  لاال, كللاال ن عنعاو لتغييال 
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لصاال  إباا  ناادلء لبلفااظ عنااد لبناادلء, إذ لبغاالض إنعااو لااا ناادلء ذبااك ل خاام, هأااورلل سااأي 

 1لبلج "

ل قا  لسن موبك: "هإذل قلت "  نو لبلج " بم  صلن ه    لبلج   إ  لبله , ألنّه 

 2منودى ثقيق , ل   ي  متاص  سه إبيه"

ل قا  لبلياط : " لبعقصاد سوبندلء لا لبلج , للا مفلد, لإنعــو  ت  سـ"  ّي"  

 3بيتاص  سنو إب  ندلةه"

  لمن تا ه من لبنهوة    لتقيم؛ ألن قابنم  فتقد إب  رسطه إن مو ذلب إبيه لبعوزن -2

ساادبي  لااو  ماان  دباا   لبنهااا لب لساا  للااا لبلااعوب, هلعااو كااون لبلااعوب مفقااادلً هاا  

تاجينه, ي ف لبأعنار ر  نم, لب    سلز لال لبالدلد ماو جاوء عناد لب جاوج: " 

 قاا " للاال  ل جوز لبعاوزن   ن تكاان صاف    ي   نصااوً, هأجاوز " او   ناو لبلجا 

لإلجوزة غيل م لله  ه  كو  لب الب, لبام  أا   ثاد مان لبنهاا ين لاال لبعاالب 

قاله ل  توس ه عليه  ثد س دل, هنال مطلل  ملذل , بعحوبفته كو  لب لب للبقلآن 

 4لخوةل لألخاور"

قااد …هقالعاد لبنهاا هاا  تللكياب لبناادلء ها  نهااا:  او   نااو لبلجا ,  ااو لاال لبلج  

رتضا  لبأعناار مان لجااب لبلها , لرهاض قاا   حاوبف ماو  جع اال خورب لهم مو ل

عليه, تلهضه نظل   لبنها لب لس  ه  سنوةنو لهم مو  طلد لشوب,  قاا  ل نااوري: "إذل 

لب اا  هااا  ت اياال لب جاااوج  5 دي لبقااا  إباا  خاااوف لإلجعااوب لجااب  ن  كاااان هوخاادلً"

   "سعطل  م دل " مو  لند لال لبدبي  لألصاب  عند لألناوري. 
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 المسألة الخامسة

 توجيه إعرا  نحو: ياتَْيَم تَْيَم عدي ......

 قاااا  لبليااا :"   نااا  سعثلاااه: لبعناااودى لبعكااالر إذ لبااا  لبثاااون  لخااام مأاااللر  

 سوإليوه , هوبثون  للجب لبنصب, لبك ه  لألل  لبضم للبنصب, قو :

ـــــلُ    ُْلقنينُكُم ه    ــمُ  و تنْيمن تنْيمن عنِدّي    سو بنُكــــ خنْا ةل ُععن
1 

 

 :2لقو 

ـوِب لباهسَّــــ  تطول ن لبليـُ  عليكن هأنـــــِ    ـ  و ز دُ ز دن لبينْ عن

لاا  مو لبضم ه  لألل  هالين؛ ألنّه منودى مفلد م له , للبثون  عطاف سياون ل

 لباد  عل  مو  أت  ه  سوسه.

ل مو نصب لألل , هقو  خياا ه: إّن " تيم" لبثون  مقهم سين لبعضوف للبعضاوف  

إبيه, للا تأكيد بفظ  بتيم لألل , لقد مّل ه  تالس  لبعنودى لبعان   ّن لبتأكيد لبلفظ  ه  

لألغلاااب ثكعاااه ثكااام لألل , لثلكتاااه ثلكااا  إعللسيااا  كونااات  ل سنوةيااا , كعاااو  ّن لألل  

بك لبثااون  ماا   نّااه باايس سعضااوف, لشاااّنه خااياا ه سااوبو  مهااالف لبتنااا ن بإليااوه  هكااا

لبعقهع  سين لبعضوف للبعضاوف إبياه ها  "   ساو باك" بتأكياد لباو  لبعقادرة. لإنّعاو جائ 

ستأكيد لبعضاوف بفظاوً سيناه لساين لبعضاوف إبياه   س اد لبعضاوف إبياه، بائو  لاتنكل سقاوء 

ء علا  لبضام, لجاوز لبفصا  ساه لبثون  سو مضوف إبيه، ل  تناا ن م ااض عناد ل  سناو

سيننعاااو هااا  لبلااا   علااا   نّاااه    أااااز لبفصااا  ساااين لبعضاااوف للبعضاااوف إبياااه إ  هااا  

لبضاللرة, لذبااك سااوبظلف خوصاا  هاا  لألغلااب كعااو  أاائ هاا  سااوب لإليااوه , ألنّااك بعااو 

كاالرب لألل  سلفظااه لثلكتااه سااو تغيياال صااور كااأن لبثااون  لااا لألل , لكأنّااه   هصاا  

ك تقاا : إّن إّن ز ادلً قاوةم ما  قاابنم    فصا  ساين "إّن" للخااعنو, إ  لناو ,    تالى  نّا

سوبظلف, لتقا :     رج  ه  لبدلر م   ّن لبنكلة لبعفصا  سيننو لساين " ء" لبتالةا  

 : 4. لقو 3ال فيها غو للجا  لبله  كقابه ت وب : 

 

ـــــو سِ  ل ل  ِبِلعـو سِِنـمْ   هو لهللاِ    ُْلفنــ  ِبعن  ءُ  سنـــــدلً دنلن
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 :1م   ّن ثللف لبأل   تدخ  إ  ه  ل خم. ل عكن  ن  كان قابه

وِبينوبل ككعو  ُْدثنفّينْ  صن  لن

مان لاال, هااو  كاان ها  لباياات دبيا  علاا  لخاعي  لبكاوف لبثونياا . لقاو  لبعااالد إّن 

"تيم" لأللب  مضوف إب  "عدي" مقدر  دّ  عليه لاال لبظاولل, لبام  ااد  مان لبعضاوف 

, ألّن لبقل نا  لبدلبا  علا  لبعهاالف 2كلال هلديناهإبيه لبتنا ن, كعو  سد  ه  قابه ت وب  

  "عدي" لبظولل لباي  ييف إبيه" تايم" لبثاون , هكاوّن ماجادة س د مث  لبعضوف,  عن

لبعضااوف إبيااه لألل  باام  هاااف, لإذل جااوز ثاااف لبعضااوف إبيااه هاا  مثلااه ماا  لخااتوف 

 : 3لبعضوهين نها قابه

ْن رن ى عنوِريـو  خّل سِـــــهِ  ـــــدِ    ومن ْانِ  لألخن لع  لجن  سنْينن ِذرن

إب   جاز, ألّن كثلة لبتكللر  دع لقابنم: نصف لرس  درلم, هنا م  لتفوقنعو  

ل خااتكللل هنااا عنااد لبعااالد هاا  لألصاا  مضااوف لمضااوف إبيااه س اادلعو مثلنعااو. لعنااد 

تايم  خياا ه بيلت لإلياوه  مكالرة. لقاو  س ضانم س اد مالهقا  لبعاالد ها   ّن  صاله:  او

عاادي تاايم عاادي: إّن تاايم لألل  مضااوف إباا  عاادي لبظااولل, للباااي  ياايف إبيااه لبثااون  

دي عاقو : بعو ثاف لبعضوف إبيه من لبثون  سق   و تايم عادي، هقاد  تايم علا  مهالف, 

نّاه د" إ   بعو ذكلنو ه  قابه خياا ه. لكال  قا  لال لبقوة  ه  نها: ذرلع  لجان  لألخ

ألل  ل   طلد به لننو  ن  قا : إن لبفص  كاو هصا , ألّن لبعضاوف لبثاون  بايس سلفاظ 

 قا  لبعالد. كعو كون ه : تيم عدي, هوأللب 

  هاالقاد  جااوز لبلاايلله  لجناو رلس ااوً هاا  نهااا:  او تاايم تاايم عاادي, للاا  نّااه كااون 

لل, دن سان ععالألص :  و تيُم سوبضم, تيمن عدي, هفتن لتاوعوً بنصب لبثاون , كعاو ها :  او ز ا

عناودى للال كعو ذكلنو ها  قاباه: للب لام لبعاصااف ساوسن, إن لبكااهيين  أااّزلن هاتن لب

 سعنصاب,  ّي صف  كون, ألن" تيم" عطف سيون بألل , هنا كوباصف لب لم لبعاصاف

 388-385: 1ه  لبتايين" 

ذكل لبلي  ه  لبند خوهوً سين لبنهوة ثا  تلكيب من تللكيب لبندلء ه  نها 

قابنم:  و تيمو تْيمن عدّيل"ل  و خ دو خ دن لأللب " هت ددب  قالبنم, هلياا ه  الى لبتلكياب 

لعدي, لهص  سيننم عدي. للبعالد  للل سين تايم لعادي لعادي بتايم  قوةم سين تيم لألل 

لألل  مضوف إبيه مهالف مقدر. للنو  لجه ثوبي علا  لبقاا  ساأّن ل خاعين مضاوهون 

إبا  عادي لبثونيا  للاا منلااب إبا  لبفاللء, للناو  لجاه رلسا  ذكال عان لبلايلله  عادّ 
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قوةعاوً علا  لباناوء لقاد نلاب  لبتلكيب قوةعوً عل  لبن ت للنو  ر ى خومس عادّ لبتلكياب

 بألعلم، لإبيك تفصي  لبحوف:

: إماو م لألتا ذلب خياا ه إب   ّن تلكيب: "  و تنْيمن تنْيمن عدّيل"  أاز  ن  اجه لها

 كاان   ن  كان مناودى مانا  علا  لبضام سوعتااورل علعاوً مفالدلً للاال لاا لبقياوب,  ل  ن

 لً. ص  سيننعو تيم لبثوني  تاكيدلنو  عوق  إيوه  قوةع  سين تيم لأللب  لعدي ه

 آلخل.ل قا  خياا ه:" لال سوب  كلر هيه ل خم ه  ثو  لإليوه  ل كان لألل  سعن ب  

 لذبك قابك:  و ز د ز د ععلل, ل و ز د ز د  خينو ل و ز د ز دنو.

 زعم لبحلي  رثعه هللا ل انس  ّن لال كلَّه خالء, لل  بغ  بل لب جيدة.

 لقو  جل ل:

ـ  مُ تنْيمن تنْيمن عدّي    سو بنُكــــــ و   ـلُ    ُْلقنينُّكُم ه  خنْا ةل ُععــــن

 لقو  س ض لبد جل ل:

وِب لباهسّ * ْ دن ز دن لبينْ عن  * و زن

رلل ل خام كاون لألل  نصااوً, هل لل عاو كاّلرلذبك ألنّنام قاد علعاال  نّنام باا بام  كاّلِ

  كان عليه با بم  كّلرلل.ل خم تاكيدلً تلكال لألل  عل  لباي كون 

إلياوه  للقو  لبحلي  رثعه هللا: لا مث     سوبك, قد علم  نّه با بم  أئ سهالف 

يم تيم تابه:  و قو   سوبك, هتلكه عل  ثوبه لأللب , للبو  لولنو سعن ب  ل خم لبثون  ه  ق

 عدّيل..........

يم تاال تايم و, ألنك تقاا  لاقو : لإن شئت قلت  و تيم تيم عدّيل, كقابك:  و تيم  خون

 عدي, كعو تقا : لال تيم  خانو. 

لزعم لبحلي  رثعه هللا  ّن قابنم:  و طله   قا ,  لاه:  و تايم تايم عادي مان قاا  

 نّنم قد علعال  ننم با بم  أيئال سوبنوء بكون  خل ل خم مفتاثوً, هلّعو  بهقاال لبناوء تلكاال 

  لهقال لبنوء لقو  لبنوسغ  لباسيون : ل خم عل  ثوبه لبت  كون علينو قا   ن

ْيع ن ننوًصـــــبل  ّم  و  ُمن  1لبي ل  قوِخيه سنطئ لبكالكــــبِ   كلين  بنن

هصور  و تيم تيم عدي لخعوً للثادلً, لكاون لبثاون  سعن با  لبناوء ها  طلها  تهااف 

ملة ل أوء سنو  خلى. للبله  ه  طله , ل و تيم تيم عدّيل لبقيوب"
2 
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 اد ز, ل او ل توس  لبعالد خياا ه قوةوً: "للباجه لألخل  ن تقاا :  او تايم تايم عادّيل 

  " دلً بأللز د ععلل. لذبك ألنّك  ردب سوألل :  و ز د ععلل, هإنّعو  قهعت لبثون  تأكي

ل قااا  لألعلاام: "لمااالب خااياا ه  ن قابااك:  ااو ز ااد ز ااد ععاالل, ز ااد لألل  لااا 

اكيااد بااألل  لتكل اال بااه,ل  تااأثيل بااه هاا  لبعضااوف لبعضااوف إباا  ععاالل للبثااون  لااا ت

 1إبيه"

ل قااا  لساان   اايش: "هلااياا ه  اا عم  ّن لألل  لااا لبعضااوف إباا  ععاالل للبثااون  

تكلر بضلب من لبتأكيد ل  تأثيل به ه  خفض لبعضوف إبيه.قو : ألنّو قد علعنو  نّك باا 

 2ل  ثوبه."بم تكلر ل خم لبثون  بم  كن إ  منصاسوً هلّعو كلرته سق  ع

ل قا  لسن لبهوجب ماياهوً  ن ذباك ر ى لبحليا  لخاياا ه: "هوبنصاب لجناون: 

 ثدلعو  ن  كان  تيُم  لألل  مضوهوً إب  عادّي, للبثاون  مدكادلً بلعضاوف هاجاب نصاب 

لألل , ألنّه مضاوف, للجاب نصاب لبثاون  ألنّاه تاكياد بعنصااب, للاا ماالب خاياا ه 

 3 ّن لبو  ز دب تاكيدلً"للبحلي , لشانه سقابنم:    سوبك 

ل لج  لسن عصفار ر  ه قوةوً : "خياا ه رثعه هللا  قدر لألص :  و ز د ععالل 

ز د, ثم ثاف ععلل لبثون  بد ب  لألل  عليه هاق :  و ز د ععلل ز د, ثم قد  ز د ل قهم 

 4سين لبعضوف للبعضوف إبيه"

 قا : "قوبال: ل   أااز  ل ظنل من كو  لبلياط   نّه  عي  إب  مو قوبه خياا ه,

لمو قوبه خياا ه لمن  5لبفص  سين لبعتضو فين سغيل لبظلف إ  ه  لال لبعلأب  خوّص "

 تا ه  هتوج إب  منوقل  لهم لألت :

قو  خياا ه س  ودة ل خم سين لبعتضو فين لم لا   ّن  كثل لبنهوة    أي لن ز اودة  -1

, 6كثل لبنهاا ين علا   نّناو   تا لد"ل خم،  قا  لب ركل :" ل ّمو لألخعوء هنّد  

 7ل قا  لبليخ مهعد مهي  لبد ن عاد لبهعيد:" للألص   ّن لألخعوء   ت لد"

ه  ر  ه هنْص و سين لبعتضاو فين, للاا مايا  خاوف طا ا  ساين لبنهاوة بايس لناو  -2

مه  تفصيله, هكعو لا م لاا   ن لبعتضاو قين متوزماون، هأصااهو كلعا  للثادة   
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لةنو, لمو جوء من ش ل لب لب  ل نثللو ه  لبفص  سيننعو    قوب  فص  سين  ج 

 عليه.

إّن ه  قابه ثاهوً بلتنا ن من ل خم لبثون  من غيل لجه لقتض  ذبك,  قاا  لبلايخ  -3

مهعد مهي  لبد ن عاد لبهعيد:" لبثوبي:  ّن هيه ثاف لبتنا ن من ل خم لبثون  من 

 1خم لبثون  غيل مضوف:"غيل ماجب لقتضول؛ ألنّك علعت  ّن لال ل 

 خاياا ه  مو  سا لب اوب لبعالد هقد لرد به ه  لال لبحوف ر  اون لألل  تاوس  هياه

 ألت :لكعو ذكل خوسقوً, للألخل,  لى هيه  ّن لب وق  تليل سين  ج لء لبتلكيب لهم 

 و تيم تيم عدي هوب وق  إيوه  سين تيم لبثونيا  لعادي لبتايم لأللبا  مضاوف إبياه  

 مقدر من لبثون .مهالف 

 قااا : "لإّمااو ثاااهت ماان لألل  لبعضااوف لخااتغنوء سإيااوه  لبثااون , لكأنّااه هاا  

 لبتقد ل:  و تيم عدي  و تيم عدي. كعو قو :

لـ  قـور ل ننــد لبُأــ لرة  إ  ُعــوب ن  ل سُـــــــــدل
2 

كاان  رلد: إ  عوب  قور   ل سدلل  قور  ههاف لألّل  باياون ذباك ها  لبثاون , هي

 لبكو  عل  لال ملرب سحيل ل هض  من ثّم, لقو  لبفلزدق:

ْن ر ى عنوريوً لِكفكفُــــــهُ   3سين ِذرلع  لجانِ  لألخــــِد"   و من

ل قا  لألعلم: "لمالب لبعالد  ّن لألل  مضاوف إبا  لخام مهاالف ل ّن لبثاون  

لثااف ععالل مضوف إب  ل خم لبظولل لبعااكار لتقاد لل  او ز اد ععالل ز اد ععالل, 

 4لألل  لكتفوًء سوبثون ."

ل قا  لسن عصفار ماينوً دبي  لبعالد: "ل مو لبعالد هيقدر لألص :  و ز د ععلل 

ز د ععلل, ههاف ععلل من لألل  بد ب  لبثون  علياه. للخاتد  لبعاالد علا  صاه  ماو 

 , هعاو ذلب إبيه سأّن ه  كو لبعاالاين ثااهوً لها  ماالب خاياا ه رثعاه هللا تقاد م لإقهاو

قوباه, لمو ذلب إبيه هيه نظل لب لّنو   نطي  لبهد ي ه  لباّلد علا  ماو  5ذلانو إبيه  لب "

هيعكن  ن نلتفيد معو جاوء عناد لسان عصافار بالد مالااه,  قاا :" للاال لبااي قاو  بايس 

سصااهين, ألّن لبعضااوف إبيااه إذل ثاااف عااود لبتنااا ن نهااا  عطيتااه س ااض لباادرللم, هااإذل 

 ثاهت قلت: س ضوً, إ   ن  كان ه  لبلفظ كوبعضوف, لذبك نها قا  لبلوعل: 
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 ــور ل ننـــد لبُأــــ لرلق  إ  ُعوبــ ن  ل سُدللــــــــ 

ههاف لبتنا ن من عوب ؛ ألنّه لبعضوف ثقيق . ل  ضاوً هاإن ماالب  سا  لب ااوب 

لبعالد عل  غيل طل ق  لبهاف؛ ألنّاه    هااف لألل  بد با  لبثاون  علياه لإنّعاو  هااف 

  قاور  لبثون  بد ب  لألل  عليه. للبدبي  عل  هلود مالاه  نّه    حلاا  ن تقادر إ ّ عوبا

 ل سدلل  قور  هو  أاز إعودة لألل  سلفظه إ  قليوً, هلم  ام إ ّ  ن تقدر  ل سدللته, هإذل 

.  ّمو لبفللء هقد نلب إبيه  ّن لألخاعين 1ثاف قور  لألل  بم  ام بلضعيل مو   اد عليه"

 2تيم تيم مضوهون إب  عدّي  قا  لسن للو :" لقو  لبفللء: ل خعون مضوهون بلعاكار"

ل قا  لبلياط : "لقو  لبفللء: لا للبثون  م وً مضوهون إب  لبعاكار,  خالً مان 

. 3قابه:" قط  هللا  د لرج  من قوبنو,  ن ل خعين مضوهون إب  من, لبم  صّل  سه لنو"

 للال لبقا  عن لبفللء هيه نظل:  

هعان لبع لاا   ن لإلياوه  تكاان ساين لخاعين  ل ماو ها  ثكعنعاو   لألل  مضاوف 

ب ماق اه ها  لبتلكياب للبثاون  مضاوف إبيااه  هضاوً عان ذباك هاإّن لبتلكياب  هعاا  ثلا

 عوملين ه  لبعضوف إبيه, للا قا  غيل ماجاد ه  كومنم. 

 مو لبل ي لباي نلب إب   س  خ يد لبليلله  , هقد ثع  ل خم  تايم عادي  علا  

وبثاوً: للاا  ن تأ ا  لبن ت, للا مو نقله عنه لبنهوة,  قا  لألعلم:" لذكل غيللو لجناوً ث

 4 صله  و ز د ز د ععلل هيكان  ز د ععلل  لبثون  ن توً بألل "

 5ل قا   سا ثيون:" ل جوز لبّليلله  نصانو ن توً, لتأل  هيه ل شتقوق"

ل قا  لبلياط : "ل جوز لبّليلله  نصاه عل  لبن ت لتأّل  هيه م ن  ل شتقوق 

 6للا ي يف"

  ساوب لبن ات لبااي إتفام لبنهاوة  نّاه ها  لألصاا  لماو قوباه لبلايلله     تعلا  ما

ْ دن لبي عوِب  هو   كان ه  لبعلتم  ل مو قو  مقومه.  ّمو نها  تنْيمن عنِدّي، لخنْ دن لأللِب، زن

تهقاام لااال ل شااتقوق  قااا  لبصاااون:"  ي ج لااه ملااتقوً  متألبااه سوبعنلاااب إباا  لأللب 

إياوه   7سوبعلاتم ماقاف علا  لبلاعوب"لي ّفه لبلوطا  سأّن لبن ت سوبأومد عل  تألبه 
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عن ذبك هإّن من لبنهوة من ين ّف لبقا  سنال لبل ي  قا  لبعاصل :" لقي  ن ت بألل  

 1للا ي يف"

 2ل قا  لبلياط :" ل جوز لبليلله  نصاه عل  لبن ت... للا ي يف"

لمالصل ً ب لض آرلء لبنهوة ثا  لبتلكيب لبلوسم, سق   ن نلايل إبا  ماو نلااه 

لبنهوة إب  لألعلم ِمن  ّن   تناْيمن تناْيمن عناِدّي  عنادل مانيا : كحعلا  علالة, ل يايفت س ض 

إب  عدي,  قا :" لختلند سه عل  إقهو  تيم لبثون  سين تايم لألل  لماو  يايف إبياه, ألن 

لبفوةدة ه  تكل ل ل خعين ل هللدلعو خالء إذل كونو لعو بل ء للثاد, هكأنّاه إنّعاو  ياوف 

إباا  عاادي ههاااف لبتناااا ن مننعااو بإليااوه  كعااو نهاااف ماان  ثااادلعو إذل لخااعوً للثاادلً 

 3 ييف"

ل قا  لألعلم ه  ر ي  خل مد دلً مو ذلاب إبياه لبلايلله : "ألن ز اد ععالل ها   

 4سنوةه لألل  مث  لسن ععلل, للال لجه قاي"

 ه . هوبنصون  ليللن إب   نه ه  لألل  توس  بلياا ه له  لبثون  توس  لبليلل

وف نااكل مااو جاوء عناد لباااوثثين لبع وصال ن لخاتكعو ً بعتوس اا  لاال لبحااسقا   ن 

 لتطارل عندلم.

هوألختوذ عاوب ثلن قد ذلب مالاوً س يدلً عن لبنهوة، لإن كون بقابه  صا و عند  

تاه هتها  من زلد ل خام لبعقهام بإلياوه , هناا  الى  ّن لعتّااور ل خام زلةادلً هتصاان هته

ه  ناه ار   بلعلوكل  لبعألدة هقط,  قاا :" لجاد ل سوبتنا املوكل  بألل , هن  ثلك  ص

ن   لة بألثلااإذل لعتالنااو لبثااون  مقهعااوً سااين لبعتضااو فين, ل علسنااول تاكياادلً بفظيااوً  ملااو 

كيادلً,   الب تا لجب لعتاور هتهته إعللسوً كوبعتااب.  ّمو إذل لعتالنول زلةدلً هنا منع   

 ل  سد ً, ل  غيللعو.  

هته  معوثل  لملوسن  بألل , هو تاصف سأنّنو هتها  سناوء  ل إعاللب  لهتهته ل 

5 لإنّعو ل  ثلك  صار   بلعلوكل  لبعألدة..."
.  

لمو قوبه لألختوذ عاوب  نع  ج ءلً لوموً ه  لبتلكيب  قا  لبتاجياه علا  لجاادل  

 يم .تقل لتاط لبع ن  لبد ب  بلتلكيب سه, بال كون لبقا  س  ودته  ل إلعوبه    ل
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 مو لبدكتار إسللليم لبلومللة , هقد ر ى  ّن لبتاجينوب لبلوسق    ت دل  ن تكان  

ثاي  ن من قاي  ل ثتعو ب لل جتنودلب لبت  تقا  عل  ش ء من لأل عيب، هلايس بلاو

مان:   ألى كومه إ ّ عل  لباجه لبالين لبلن ,  قا  لال س د علض لأللجه لبلاوسق 

 ." قا  خياا ه للبعالد..

 قا : لال نعاذج من نعوذج لب لام لبنهااي لبكثيالة, للاا نعااذج     طاينم قااة 

ل   عّكاان آلرلةناام, ساا  تااادل قلقاا , لإن لبعاياااب ملااأب  لثتعااو ب للجتنااودلب ل ن 

تاجينااوب لبنصااب  ل لبلهاا  تقااا  علاا  شاا ء مثاا  لأل عيااب لعلاا  لااال هااإّن لباوثااي 

ض لال لبتاجينوب, ل ألى لبكو  علا  لباجاه لبهد ي ه  لبنها    لتطي  إ ّ  ن  له

لبالياان لبلاان , لباايس ماان منعاا  لبنهاااي  ن  اّجااه لألثااال  ل  لّاا  لااال لباجااال ساا  

 1تقتصل مّنعته عل  لباصف"

لم  ذبك هإّن لبقورئ    أد عند لبدكتار لبلومللة  ميوً إب  لجه إعللس  م ين  

طاا  ثااوً هاا  تاجيااه لبتلكيااب, دلن  ن    معااو قياا , ساا  نأاادل  قااد  نقاادلً بعااو قوبااه لبنهااوة

 بتاجينوتنم.

 ادل  ن  للباي  ادل بلاوثي  ّن مو قي  من  لجه إعللسي  ها  لألسياوب لبلاوسق    

ما    كان من قايا  تالياف لبهلكا  لإلعللسيا  ها  تاوس  لبعناودى, لباا ت وما  لبنها اان

لبت ادد  با دلل عان لاالس ض لألسيوب  ل مو قي  من تللكيب لهم تاجيه لبتاكيد لبلفظ , 

  ياد لبلفظالباي لجنه كّ  نهاي ل عكن  ن نأ   مو جوء عند لبعالد تأ يدلً بلقاا  سوبتاك

  قا :" ل نلدلن لال لبايت بأل ل عل  لباجنين, للا قابه:

 

ــــــلُ   ـــمُ  نو تنْيمن تنْيمن عنِدّي    سو بنُكـــ     ُْلقنينّكُم ه  خنْا ة ُععن

ااِدّي, ألنّااه   يااللرة هيااه, ل  ثاااف لإزلباا  شاائ عاان للألجاااد:  ااو  تنااْيمن تنااْيمن عن

 2ماي ه"

هضوً عن ذبك هإن لجاد ثلكت  لبنصب للبله  ه  توس  لبعنودى جوء نطقوً عن  

لب لب ه  كومنو  قا  خياا ه:" لذبك قابك  و ز دُ ز دن ععلل, ل و ز دُ ز دُ  خينو, ل او 

 3 ل انس  ن لال كلَّه خالء, لل  بغ  بل لب جيدة"ز د ز دنو, زعم لبحلي  رثعه هللا
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 المسألة السادسة

 1أال يا سجدواتوجيه إعرا  قوله تعالى 

 

" او" ل او خاأدلل ستحفياف,  ن ن  علا   نّناو ثالف تناياه, أال   قا  لبلي : "قابه

ا  ثاالف ناادلء,  ي:  ااو قااا  لخااأدلل, لماان قاال :   ّ  لااأدلل ستلااد د لبااو , هااإن نوصاا

ورب  دغعت ناننو ه     " " ل لاأدلل ه ا  مضاورب خاقط ناناه سوبنصاب,  ي: بلعض

اي ,  ي هنم    نتدلن ألن  لأدلل, ل" " زلةادة,  ل نقاا :  ن    لاأدلل ساد  مان لبلا

دة,  ي هصدلم عن لبلأاد, ل أاز  ن  كان سد  من قابه:  ععوبنم, هو تكان " " زلة

 429: 1 ه  ّن بنم لبليطون  ن    لأدلل."

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهاوً ساين لبنهاا ين ها  تاجياه إعاللب قاباه ت اوب   

أالَ يا سجدوا  :هت ددب هينو آرلء لبنهوة نتيأ  لجاد قللءتين جوء هينو 

لأللبا  ساوبتحفيف:"     او خاأدلل" لقاد لردب عان لبكلاوة  لغيالل مان لبقااّللء  

  و لد ء .... -منودى:  و قا هتلتب علينو تاجيه إعللس  عل  تقد ل 

 لقد  خا سنو جع  غفيل من لبنهوة, لرهضنو س ضنم.

 لبثوني  سوبتلد د:    ّ  لأدلل  لتلتب عليه تاجيه

 ه   مضورب منصاب -1

 لباد  عل  لجنين -2

 لغيللو من لبتاجينوب لألخلى لبت  خاف  أت  تفصيلنو لهم لآلت :

لثعن لبلاالع  للبهلاان لثعيااد قاال  لبكلااوة  لغياالل ماان لبقّااللء كااأس  عاااد لباا

سوبتحفيف, لقد نق  عننم لب لعوء  أالَ يا سجدوا   من خارة لبنع  25لألعلج لآل       

لااال لبقااللءة,  قااا  لبكلااوة : "لقااو  لبكلااوة : مااو كناات  خااع  لألشاايوخ  قلءلننااو إ  

لان ل قاا  لبفاللء:" لقل لاو  ساا عااد لبالثعن لبلالع  للبه 2سوبتحفيف عل  ني  لألمل"

 3لثعيد لألعلج محفّف       لأدلل 

 4ل قا  مك  سن  س  طوبب : "  ّ  لأدلل قل ل لبكلوة  ستحفيف "   "
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لقد لرتاط سنال لبقللءة تاجيه إعللس   قا  عل  ثاف لبعنودى س د   و  لبعقادرة 

 قا  لخأدلل ه   لألمل

دلل" ستحفيااف  قاا  لساان  سا  زنألاا :" قاال  لبكلاوة : هناام    نتاادلن,     او لخااأ

لبااو , ل"  " تنايااه, لس اادلو " ااو" لبتاا   نااودى سنااو, لل ستاادلء: "لخااأدلل" علاا  لألماال 

سوبلأاد. هوبع ن : "    و قا  لخأدلل هلل. خوهوً علاينم لثعادلً هلل بعكاون ماو لادلكم, هلام 

تكاناااال ماااثلنم هااا  لبطغياااون" ... للب ااالب تقاااا :      اااو لرثعاناااو   ي:     اااو لاااد ء 

 : 1عانو ألن  وء    ل  لبف   م  إيعور, لمثله قا  ذي لبّلم لرث

ْلعنوةِِك لبقنْطلُ   لــ   ن  نو لْخلنِع   نو دلرن مّ  عل  لباِ  ل ن ُمْننــوً سِأن  لن ن زن

 2 ي:  و دلنر لال كنت ه  خوم "

ل قا  مك  سن  س  طوباب ها  ذكال ثأا  لبقاللءة: "لثأا  مان خفاّف "  "  نّاه 

لختفتوثوً بلكو , هوباقف عل  مو قا  "  " ها  لاال لبقاللءة ثلان لج ا  ماو س اد ج لنو 

"  " منااودى قااد ثاااف لسقياات " ااو" تااد  عليااه, لذبااك جااوة  هاا  بغاا  لب االب, جااوء هاا  

 ش ورلو لكومنو,  كتفان سيوء عن ل خم لبعنودى  ل  هاهانه بد ب  لبكو  ل" او" علياه. 

خلااال,  ل اادلن:     ااو لااد ء لن بااال,     ااو لااد ء لدخلااال,  قاباان:    لن بااال,     ااو لد

كابك لآل  , تقد للو:     و لد ء لخأدلل, هلابك قلنو:  قف عل    او  ل اتادئ: لخاأدلل, 

هاا  لااال لبقااللءة. لإنّعااو ثاااهت  بااف " ااو" ماان لبلفااظ بلااكاننو لخااكان لبلااين س اادلو, 

 3قاو , لعل  ذبك  نلدلل:هصورب لبيوء ه  لبلفظ متصل  سوبلين كيوء ل خت

 هقْلُت خعي وً هوْنِطق  ل نِصْياِـــ   هقوبت     و لِخعْ  ننِ ْظــكن سُحّطـ ل 

  ل د:     و لال لخع . لقابه: 

 للبّصوبهين عل  خنْع نـونن ِمن جورِ   ـمُ ــــ نو بنْ نن ُ هللاِ لن لألْقالِ  كلُِّنـ

 4ب ن  هللا عل  خع ون, هنا كثيل." ل د:  و لد ء ب ن  هللا,  ي لب مال 

لف ثال قا  لب محللي: "لمن قل  سوبتحفيف هنا     لأدلل.    بلتناياه, ل او 

 لبندلء, لمنودلل مهالف, كعو ثاهه من قو :
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  ن  نو لنْخلنِع   نو دلرن مّ  عل  لباِلــ 
 1 

لبتقد ل     و لقد  خا عدد من لبنهوة سنال لبتاجيه,  قا  لب جوج:" قو  لبعالد إن 

 2لد ء لخأدلل, ههاف لبعنودى"

ل قا  لبلياط : " ّمو ثاف لبعنودى, لإسقوء ثلف لبندلء هفيه خوف, هأ   لسن 

 :3لقا  أالَ يا سجدواموبك سأالزل قا  لألمل, للبدعوء, لخّلج عليه قابه ت وب  

 خنْع نـونن ِمن جورِ للبّصوبهين عل    ـمُ ــــ نو بنْ ننـ ُ هللاِ لن لألْقالِ  كلِّنُ 

 4 ي  و قا ,  ل  و لد ء" 

 لمو قي  ه  لال لبتاجيه  هتوج إب  منوقل  لهم لألت :

ناّد  إّن ه  لال لبتاجيه دعاة إب  لبتقد ل للبتأل  ، للاا ماو  حاوبف لألصا  كعاو -1

 لبنها ان. 

لبقاااللءة لبعأعااا  عليناااو تحاااوبف قاااللءة لبكلاااوة , ألّن هيناااو عاااد  لنقطاااوب,  قاااا   -2

 5لبلاكون : "للبقللءة سوبتلد د خال  تا  س ضه س ضوً   إنقطوب ه  لخطه"

إّن ه  لبتاجه لبلوسم إخو ً كايللً بتكللر لبهاف, للا مو   تقاله لب لسيا ,  قاا   -3

 سا ثيون: "للباي  ذلب إبيه:  ّن مث  لال لبتلكيب لبالرد عن لب لب بيلت " و" 

دي    أاز ثاهه, ألنّه قد ثاف لبف ا  لب وما  هيه بلندلء, لثاف لبعنودى ألنّه عن

ه  لبندلء, للنهاف هوعلاه بهاهاه, لباا ثااهنو لبعناودى بكاون ها  ذباك ثااف جعلا  

 6لبندلء لثاف مت لقه للا لبعنودى, هكون ذبك إخو ً كايللً"

للا مو    د دل لبلعوب عندل كعو نق  لبلياط  ذبك عنه,  قا : "قو   سا ثيون: 

ه لبنظال  نّاه    أااز, ألّن لبأعا  ساين ثااف ه ا  لبنادلء لثااف لبعناودى للباي  قتضاي

 7إجهوف, لبم  لد سابك خعوب من لب لب, هيقا "

 ّمو لبقللءة لبثوني  هوبتلد د    ّ  لأدلل  لقد نلات إبا  لبقاّللء لبااوقين  قاا  سان 

 1 س  زنأل : "لقل  لباوقان:  هنم    نتدلن*   ّ  لأدلل  سوبتلد د"
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 قااا  مكاا  ساان  ساا  طوبااب: "لقاال  لباااوقان"   ّ " سوبتلااد د, ج لااال لبيااوء هاا  ل

 2" لأدلل" بوختقاو , متصل  سوبف   للا م لب"

تالانو لقد لرتاط سنال لبقللءة تت دد ه  لجال لإلعللب, ب اّ  مان لبعنوخاب  ن نق

 معو جوء عند لبلعين لبهلا , هقد رتاّنو لنظّعنو لهم لألت :

 لهينو  لجه كثيلة:… لءة لباوقين قا : " مو قل

ل    ثدلو:  ّن "  ّ"  صلنو: هأن نوصاا  بلف ا  س ادلو لباابك خاقطت ناان لبلها 

 س دلو ثلف نف , ل ن لمو س دلو ه  ماي  مف ا "  نتدلن" عل  إخقوط لبحوهض  ي

 عن  ن    لأدلل ل  م  دة ك  ودتنو ه "بئو"   لم  ل  لبكتوب. 

يطون " ععاوبنم" لماو سيننعاو لعتاللض تقاد ل: لز ّان بنام لبلالبثون :  نّاه ساد  من

 عد  لبلأاد.

عاان  لبثوبااي:  نّااه سااد  ماان "لبّلاااي " علاا  ز ااودة       ضااوً للبتقااد ل: هصاادّلم

 لبلأاد هلل.

 لبللس :  ّن "  ّ  لأدلل" مف ا ً به له  مت لقّ  لجنون:

  ثدلعو:  نّه "ز ّن"  ي ز ّن بنم ألج   ن    لأدلل.

 لبثون :  نّه مت لم سصدّلم  ي صدّلم ألْن  ن  لأدلل ثينئا لجنون:ل

  ثدلعو:  نّنو بيلت م  دة س  سوقي  عل  م نولو من لبنف .

لبثااون :  نّنااو م  اادة للبع ناا : لز ّاان ألجاا  تاقّ ااه خااأادلم  ل ألجاا  خاهااه ماان 

 3خأادلم."

 لمو قي  من ت دد إعللس   عكن ردّل لهم لألت :

يااه س ااد؛ ألن هيااه هصااوً سااين  جاا لء لبتلكيااب ل قصااد سااين لباااد  لبقااا  سوباااد  ه

لعومله, معو ثدل سوبكلمون   ن  ن ادّ لبقاا  سوبااد  غل ااوً,  قاا : "لبغل اب: لاا ساد  مان 

قاباه:  ععاوبنم" لقيا  تقاد لل, هصادلم ألن    لاأدلل, هيكاان   غيال زلةادة ها  لااا ن 

لباااد ,  قااا  لألباخاا :" ... لجااّاز  ن هضااوً عاان ذبااك هااإّن لبع ناا     حااد   4لبقااابين"
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كأنّاه  1للئال يعللم أهلل الكتلا   كان سد ً من لبلاي  ل    زلةدة مثلنو ها  قاباه ت اوب :

قي  هصدلم عن لبلأاد هلل ت وب , لجّاز  ن  كان ستقد ل إب  ل    زلةدة   ضوً للبأور 

د به عّ  لج , ل نت ت لام للبعأللر مت لم سينتدلن كأنّه قي  هنم    نتدلن إب  لبلأا

 2 ن ز ودة     لإن لق ت ه  لبفصين خوف لبظولل"

لبقا  سوبعف ا  به   ل ألجله  هيه محوبف  بعو  جع  عليه لبنهوة من  ّن لألص  ه  

لبعف ا  ألجله  ن  كان مصدرلً لبم  ُصال  ساأن  كاان مادل ً،  قاا   ساا ثياون:" ساوب 

 3 ن  كان مصدرل" لبعف ا  به تضوهلب لبنصاص عل  شلط

إيوه  إب  ذبك هإن لبو     ل    ن تكان خااايه,  قاا  لألباخا : "ل   لا    ن 

تكان خااي  بأالز كاننو تفل قي   ل تفصيلي   ي هصدلم عان ذباك ألجا   ن    لاأدلل 

 4هلل ع  لجّ   ل ز ّن بنم ذبك ألج   ن    لأدلل به ت وب "

 سق   ن نليل إب  ماقف لبعهدثين من لبتاجينوب لبلوسق :  

هوألختوذ عاوب ذكل لبل  ين لبلوسقين عن لبنهاوة مان  أيا  ثااف لبعناودى, لمان 

عدّ   و  ثلف تنايه ل لى لبل  ين مقاابين بكنّه  عي  إب  لبل ي لبثاون ؛ ألنّاه كعاو  قاا  

لخااوً علاا  منااودى مهااالف,  لباا   قااا :"له  لااال لبهااو ب  كااان ثاالف لبناادلء إّمااو د

 ل نهالعاو, للاال عناد مان … منوخب بلع نا , هيقاو  ها  لآل ا :  او رب,  ل  او  صاهوب

 أي  ثاف لبعنودى للبل  ون مقاا ن, لبكن لبثون   لب , بصوثه بكن لبهو ب, لبا بم 

تلاتاف لبلالط لألتا  لبااي  تعلااك ساه كثيال مان لبنهااوة, للا:عاد  ثااف لبعناودى قااا  

اي دخاا  عليااه ثاالف لبناادلء إ  إذل كااون لبف اا  بألماال,  ل بلاادعوء,  ل صاايغ  لبف اا  لباا

"ثاال". هعثوبه قا  لألمل قللءة مان قال  قاباه ت اوب :      او... لخاأدلل هلل لبااي  حالج 

ْبءن ه  لبلعالب للألرض... , لقا  لبدعوء قا  لبلوعل:  لبحن

 إذل كون ثيّوً قوعـدلً آخـلن لبدّلـلِ   ـْدرل سنـ     نو لْخلنِع   و ِلْندُ، ِلْندُ سِن 

هإن بم  تهقم لبللط عند لبعتعلكين سه هو مناودى مهاالف, ل  نادلء, ل كاان لبهالف 

 5لبعاكار لا لبتنايه"

 جاه لباايللباي  ظنال بلاوثاي  ّن مان ذلاب إبا   ّن    ن  او  بلتناياه للبتأكياد لبا

 لال لبل ي مو  أت : لتضيه لمو س دلعو ه    مل، للباي ج له  عي  إب  

                                                             
 29لبهد د:   1
 186: 10رل  لبع ون    2
 221: 2ل رتلوف   3
 186: 10رل  لب ون    4
 7-6: 4لبنها لباله    5
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لبقيع  لبد بي   جتعوب لبهلهين بلعاوبغا  ها  لبتأكياد, للاا ماو ناّد علياه لبنهاوة  -1

قاد عوً لثااد ثوً,  قاا  لب ركلاا : "ل أااز  ن  كااان " او" تناينااوً ل  مناودى لنااو, 

لجع  سيننّن تأكيدلً, ألّن لألمل قد  هتوج إب  لخت طوف لبعأمار للختدعوء إقاوبه 

 1ل"عل  لألم

ل قا   سا ثيون: "هـ " و" عندي ه  تلك لبتللكيب ثلف تنايه,  كدّ سه      لبت  

 2بلتنايه, لجوز ذبك  ختوف لبهلهين, لبقصد لبعاوبغ  ه  لبتاكيد"

ل قا  لألختوذ عاوب ثلن من لبعهدثين: "لقاد  قتضا  لبلااب لباوغا  دخاا  

 3جعل  ه لي ,  ل لخعي "ثلف لبندلء عل  غيل ل خم, كأن  دخ  عل  ثلف,  ل 

ب ّ  لجاد قللءة قلآنيا   خالى سهالف لبع نا   لاوّ   قالب مان لبقيعا  لبد با   -2

   ,  و  لبلا ن  فيدلن لبتاكيد كعو تفيد لوّ لبتهضيض ل نْات د سابك لبتلكيب عن 

لبهاااف.  قااا  لب محلاالى: "لهاا  ثاالف عاااد هللا للاا  قااللءة لألععااش: لااوّ, 

تين لوء. لعند عاد هللا: لوّ تلأدلن سع ن     تلأدلن عل  للوّ: سقلب لبنع 

 4لبحطوب"

كلّعو سن ُد لبتلكيب عن كثلة لإليعور للبهاف كون  هضا , لب اّ  لبقاا  ساوبل ي  -3

لبلوسم  ا دنو عن كثلة لإليعور سهاف لبعناودى لجعلتاه؛ ألن لبنهاوة قاد نّصاال 

 ااايش:" لكلّعاااو كثااال علااا   ن كثااالة لإلياااعور تضااا ف لبتلكياااب,  قاااا  لسااان  

 5لإليعور كون  ي ف"

                                                             
 180: 3لباللون ه  علا  لبقلآن   1
 66: 7لباهل لبعهيط   2
 6: 4لبنها لباله    3
 192: 18مفوتين لبغيب   4
 98: 2شل  لبعفص    5
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 المسألة السابعة

 توجيه إعرا  االسم المنصو  مع بعض األفعا  نحو:

 دخلت الدار، ونزلت الخان

 

 قا  لبلي :" لعلم  ّن دخلت لخكنت لن بت تنصب عل  لبظلهي  كّ  مكون 

دخلت عليه, مانعوً كون,  ل،  , نها: دخلت لبدلر لن بت لبحون, لخكنت لبغله , لذبك 

بكثلة لخت عو  لال لأله و  لبثوث  ههاف ثلف لبأل,  عن   ه   م نو ه  غيل لبعانم 

  عند خياا ه, لقو  لبألم : دخلت: مت دّ, هعو   ضوً, للنتصوب مو س دلو عل  لبظلهي

س دل مف ا  سه   مف ا  هيه, للألصن  نّه  ز ,    تلى  ّن غيل لألمكن  س د "دخلت" 

 ل منو ه  نها: دخلت ه  لألمل, لدخلت ه  مالب هون, لكثيللً مو تلت ع  "ه " م  

ً س دل, نها: دخلت ه  لبالد, لكال نها قابه ت وسكْنتُم في مساكن   وب  لألمكن    ضو

 , لقابك: ن بت ه  لبحون.1اللين  ظلموا أَْنفَُسهم

لكان مصدر دخلت عل  لبدخا , للبف ا  ه  مصودر لبوز   غلب لكانه 

: 1." يد "خلجت", للا  ز  لتفوقوً,  لجهون كانه  زموً, هعن ثّم قو : عل  لألصن

492 

 خم س د  دخلت لخكنت ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ثا  نصب ل 

هي  لن بت  ل  لا عل  لبظلهي     عل  لبعف ابي :, هالب خياا ه إب  لبقا  سوبظل

 عل  ثين لرتض  لبألم  لبنصب عل  لبعف ابي . للبيك تفصي  لبحوف:

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب   ّن ل خم لبعنصاب ه  نها: دخلت لبدلر  

كون إب  خياا ه:" ل ت دّى إب  مو لشتّم من بفظه لخعوً بلعمنصاب عل  لبظلهي ,  قا  

د كون قلم  نّه علبعكون, ألنّه إذل قو  ذلب  ل ق د علم  ّن بلهدث مكونوً لإن بم  اكلل كعو 

ل عوً, ذلوب, لذبك قابك: ذلات لبعالب لبا يد, لجللت مأللوً ثلنوً, لق دب مق دلً ك

 من لباجال.لق دب لبعكون لباي ر  ت, لذلات لجنوً 

لقد قو  س ضنم: ذلات لبلو ,  لاّنه سوبعانم, إذ كون مكونوً  ق  دبي  عليه لبعكون 

للبعالب. للال شوذ, ألنّه بيس ه  ذلب دبي  عل  لبلو , لهيه دبي  عل  لبعالب 

 للبعكون. لِمثُْ  ذلات لبلو : دخلت لبايت. لمث  ذبك قا  خوعدة سن ُجد ّ :

                                                             
 45إسللليم:   1
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تْنُـــبنْدنو سنّ ِ لبكنّفِ  ن   1هيـه كعو عنلن ن لبطل من لبثّْ لــبُ   ـــهُ ْ ِلُ  من

ل قا  لألعلم ه  تايين ر ي خياا ه: "لعلم  ّن لألموكن لبعّحتص  لبت    تق  

 بفولنو عل  كّ  مكون   تُْلت ع  للهوً, هكون ثكم لبلو   ن    لت ع  للهوً ألنّه لخم 

لبلو  لثاهال ثلف لبأّل للا ه  لإب  علعنو  ّن باق   س يننو, هلّعو قوبت لب لب: ذلات 

ً لإن كون ي يفوً, لذبك  ذبك شوذ خورج عن لبقيوب, لقد ذلب هيه م  شالذل مالاو

لبعالب لا  نّك ت لم  ّن ك َّ سق   لإن لختصت سوخم كنها: لبعلأد للبدلر هله لخم 

ن لإن كون  لوركه هيه خوةل لباقوب نها مكون لماي ,    تلى  ّن لبعلأد مكو

 2ملأدلً, هكابك لبلو  لا مكون للال    قوب عليه."

 …ل قا    ضوً مد دلً كو  خياا ه:" للنلد ه  لباوب بلعتلِّعس لبضا 

َِ لبدّْلـلن  ْط نعُ  لِق بَّ لبِ لن  بُ للبهبه  نأُْكلُه ه  لبقل ـِ  لبلهـا  ــهآبيُت ثن

ّبِ لب للق, ههاف لبأور لنصب, لال ما لب خياا ه للا  رلد عل  ثن

 3لبصهين"

ل قا  لبعأوش  :"  نّه عل  ثاف لبهلف,  ي دخلت ه  لبايت  ل إب  لبايت. 

 لال مالب خياا ه. ل نلد:

تْنُـــ  هيـه كنمن عنلن ن لبطل من لبثّْ لـــبُ   ـــهُ بنْدنو سنّ ِ لبلمّنِ  نْ ِلُ  من

  ي ه  لبطل م. لقو  لبعتلعس:

لِق لبدّلْ  بَّ لبِ لن  بُ للبهبه  نأُْكلُه ه  لبقل ـِ  لبلهـا  ـهـلن  ْط نُعـآبيُت ثن

 4 ي عل  ثب لب للق"

لقد للهم لألخفش لجعنار لبنهوة خياا ه ه  لال لبل ي,  قا  لألخفش:" لقو  

ولن يَت َركُْم أَْعَمالكم5 

 6 ي: ه   ععوبكم, كعو تقا : دخلت لبايت, ل نت تل د: ه  لبايت"

 حوبف مو نلب إبيه من  نّه  لى  ن لبف    ت دى ملة سنفله للا ه  لال لبل ي 

 1ل خلى سهلف لبأل
                                                             

 36-35: 1لبكتوب   1
 168: 1لبنكت   2
 72تهصي  عين لبالب:   3
 129-128شل  عيان لإلعللب:   4
 35مهعد:   5
 48: 2م ون  لبقلآن   6
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ل قا  لبلياط :" هعالب خياا ه للبعهققين:  نّه منصاب عل  لبظلف تلاينوً  

 2بلعحتد سغيل لبعحتد"

 لقد لثتج لد ء لبنهوة ه  كان لبعنصاب للهوً سوآلت : 

لألغلب, هنم  هعلان لبل ء عل    ن مصدرل لبف ا  ل كثلل ه  لبوز  ههع  عل  -1

نظيلل.  قا  لسن عصفار:" لمننو  ّن مصدر دخلت لبدخا , للبعف ا  ه  

لألغلب مو    ت دّى نها لبق اد لبألاب, ل   أئ ه  لبعت دى إ  قليوً نها 

 3لبل ل  للبننا  للبهع  عل  لألكثل  لب "

ان لبل ء عل  نقيضيه،  ّن نقيض دخلت  خلجت , للعو  زمون,   ضوً هنم  هعل -2

 قا  لسن عصفار:" لذبك  ّن دخلت نقيض خلجت غيل مت د هكابك نقيضه ألن 

 4لبنقيض  ألى كثيللً مألى مو  نوقضه"

جوء لال لبف    دخلت  لقد لخت ع  مأوزلً نها قابنم: دخلنو ه  علم لبنها هدّ   -3

 5عل   ن  ص  ثقيقته كابك"

ل خم منصاب عل  لبعف ا  سه،  قا    مو  سا ععل لبألم  هقد ذلب إب   نّ 

لألعلم:" قو   سا ععل لبألم  للا  نّك تقا : دخلت لبايت لدخلت ه  لبايت كعو 

تقا : جئتك لجئت إبيك, هنا كوبعف ا  سه لباي  ت دّى لبف   إبيه تورة سهلف جل 

 6لتورة سغيلل."

لبايت هإن  لقد قي  إّن لال ر ى لبعالد للألخفش,  قا  لبعالد:" هأّمو دخلت

لسنال لبل ي  خا  7لبايت مف ا , سقا : لبايت دخلته. هإن قلت: هقد  قا : دخلت هيه."

لسن   يش,  قا :" هقو   سا لب اوب لا من لأله و  لبت  تت دى تورة سأنفلنو لتورة 

سهلف لبأل نها نصهت ز دلً لنصهت ب  د لشكلته لشكلب به, هكابك لدخلت 

 8الب"لبدلر لدخلت هينو للا لبص

 لقد ُردَّ لال لبل ي علينم:

                                                                                                                                                                                   
 91: 2تايين لبعقوصد للبعلوبك   1
 153: 3لبنع     2
 329: 1شل  لبأع    3
 329: 1شل  لبأع    4
 225ماقف نهوة لبيعن من لبحوهوب لبنها  :   5
 169: 1لبنكت   6
 338-337: 4لبعقتضب   7
 44: 2شل  لبعفص    8
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سهأ   ّن ثلف لبأل قد   لد ه  تللكيب  خلى نها قابنم: دخلت ه  لألمل 

لدخلت ه  لبكو  هتاخ ال ه  ثاهه م  لألموكن،  قا  لألعلم:" لبيس لألمل عل  مو 

قوبه  سا ععل, للبدبي  عل   ّن دخلت لبايت    ت دى ل ّن ثلف لبأل قد ثاف للا 

ابك: دخلت ه  لألمل لدخلت ه  لبكو  ز د، ه لعت سنال  نّنم تاّخ ال ه  ثاف   لد ق

 1ثلف لبأّل من لألموكن هقط لتلكال غيللو عل  لبقيوب"

ل قا  لبعأوش  :" ل قّاي ذبك  نّنم    قابان: دخلت ثد ثنم لإنّعو  قابان,  

 2بايت"دخلت ه  ثد ثنم, ألن لال بم  كثل لخت عوبه كثلة لخت عو  دخلت ل

ل ّمو لبفورخ  للسن موبك هقد ذلاو إب   نّه منصاب عل  ن ب لبحوهض لباي  

ثاف تحفيفوً, هاق  لبف   عليه هنصاه,  قا  لسن موبك:" ثم ثاف ثلف لبأل تحفيفوً, 

 3بكثلة ل خت عو  هاق  لبف   عليه لنصاه, كعو  تفم بغيلل"

ه معو ثاف منه "ه " ل قا  لبلياط :" لذلب لبفورخّ  لمن للهقه: إب   نّ 

 4لتلوعوً, هونتصب عل  لبعف ا  سه"

لقد علّ  لسن موبك بعو ذلب إبيه سأنّه با لنتصب عل  لبظلهي  بأوز  ن تق   

لبعنتصب خاللً بلعاتد , هليس ه  لبكو  مو  ق  للهوً, ل   ق  للهوً بعاتد ,  قا :" لبا 

 ق  ذبك لبعنتصب خال ماتد , إذ  كون لنتصوب لبعكون س د  دخ   عل  لبظلهي  بأوز  ن

 5بيس ه  لبكو  مو  كان للهوً بف  , ل   كان خاللً بعاتد "

لزلد لبلياط  س ض لآلرلء ثا  لبحوف لبلوسم  سلزلو مو نقله عن لبلنيل   

ن يوق إذ  لي  ّن لبعكون إذل كون للخ وً نصب سوبف   ماوشلة نها: دخلت لب للق, لإ

 لبعكون جئ سهلف لبأل.

 قا : "لذلب لبلنيل : إب   نّه إن لتل  لبعدخا  هيه ثت   كان كوبالد لب ظيم 

كون لبنصب  سد منه: كدخلت لب للق. ل قان  ن  قو : دخلت ه  لب للق, لإن يوق 

س د لبنصب جدّلً, ألّن لبدخا  قد صور لباجوً, لتقّهعوً, كدخلت ه  لبائل, ل دخلت 

 6 صا   ه  لبهلق ."

                                                             
 169: 1لبنكت   1
 129لشل  عيان لإلعللب:   2
 683: 2شل  لبكوهي  لبلوهي    3
 153: 3لبنع    4
 684: 2ي  لبلوهي  شل  لبكوه  5
 153: 3لبنع    6
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  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بنلى ماقفنم من لآلرلء سق   ن نليل إب

 لبلوسق .

ل ظنل  ّن لألختوذ عاوب ثلن قد  لب  لال لبحوف ثي لً من لبتفكيل لإن و  

ً  قا  عل  لبهاف للإل صو   ي ن ب  لبنظل ه  لبتاجيه، هنا  لى  ّن لنو  ثاهو

بلو , للال لبتللكيب ذلات ل –تاجنت مك   -لبحوهض, مث  قابنم: تعللن لبد ور

خعوعي     قوب علينو سع ن   نّه    أاز  ن نقا : تعللن لبهقا , ل  تاجنت 

لبهد ق , ل  ذلات لبننل, هنصانو عندل عل  لال لباجه   ي ن ب لبحوهض   لب  من 

لبقا  سوبعف ا  سه, م لو ذبك سأّن نصانو عل  لبعف ابي  قد  اث   ّن ه لنو مت د سنفله 

 خم س دلو    هتوج إب  مهالف, هيصان, لبف   ماوشللً بلنصب سنفله ه  ل ن ل

غيللو, لذبك مو بم  لع   ّمو لبتلكيب لألخل هنها: دخلت لبدلر، هيلى  ن لبعنصاب 

 كثل م نو ثاف ثلف لبأل هتنصب  -كعو  لى-مف ا  سه ماوشلة, هننو   ه و 

ً سوبهلف  ه  , لكابك نطم سه من غيل  لألخعوء نها: دخ ، هوخت ع  سكثلة مت د و

هو ثوجه تدعا إب  ….  ه   هيأاز  ن  قو : دخلت لبدلر, لبعلأد, لبفلق , لبحيع 

 لبقا  سن ب لبحوهض.

 قا : "ناب  هاف ل نصب س دل لبعأللر سعو  لع :" لبنصب عل  لبهاف 

ذلات  -تاجنت مك   -مث  قابنم: تعللن لبد ور  -للإل صو "  ي ن ب لبحوهض 

ثكع  سأنّه  -هنا غيل مطلد, لقد  ليهنو سإيوه   -للال لبناب قلي  جدلً ….  لبلو

لباي لرد من  ن  نصب عل  ن ب  -لشانه -خعوع  مهض, هو  أاز ه  لبف  

لبحوهض بفظوً غيل ملعاب, ل   أاز ه  ل خم لبعنصاب عل  ن ب لبحوهض  ن 

از تعللن لبهقا , ل :  نصب عل  لال لبصارة إ  م  لبف   لبالرد م ه, هو  أ

تاجنت لبهد ق , ل  ذلات لبننل, ل   شاول لال, ألّن ت د   لال لأله و  بم تلد عن 

إ  ه : "لبد ور ل"مك " ل"لبلو " عل  لبتاز   لبلوبف, لكون  -هيعو  قو  –لب لب 

لرلدلعو هينعو قليوً جدلً هو  لعن سوبقيوب. لمثلنعو: مطلنو لبلن  للبأا , ليلست 

 لعل  لبظنل للباطن. -لبحوةن لبظنل للباطن,  ي: ه  لبلن  للبأا 

للبقا  سأّن لال لألخعوء منصاس  عل  ن ب لبحوهض  لب  من لبقا  سأنّنو  

مف ا  سه, ل ن لبف   قالنو  نصانو شالذلً, ألّن نصانو عل  لبعف ابي  ماوشلة لبا عل  

سنفله, ل ن لبع ن     هتوج إب  خطأ  ّن لبف   قالنو مت د  -قد  اث  -لجه لبلالذ

لبعهالف, هيق  ه  لبالم إسوث  ت د ته ماوشلة ه  غيللو. بكن إذل قلنو: منصاس  عل  

ً عن ثلف جل مهالف نصب س دل  ً كون لال إعونوً صل هو ن ب لبحوهض: خعوعو

لبعأللر, هيكان لبنصب دبيوً عل  ذبك    لتقيم لبع ن  إ  سعوثظته, لتقد ل 

 ......لجادل.
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ناب  هاف ل نصب س دل لبعأللر   ضوً, لبكن عل  لعتاورل مف ا ً سه ماوشلة 

بل وم  لباي  طلاه, كوبهللف لبت   كثل لختحدلمنو ه  ت د ه س ض لأله و  لبعلعاع , 

هتأل لألخعوء س دلو. لكابك  كثل ثاهنو س د تلك لأله و  لبع ين , هتنتصب لألخعوء س د 

 " هقد لخت عله لب لب كثيللً مت د وً سوبهللف: "ه " مث  دخلت ثاهنو, مث  لبف   "دخ

ه  لبدلر, لكابك لخت علته سغيل "ه " لنصات مو س دل هقوبت: دخلت لبدلر, لبم تقتصل 

 -ه  ثوب  لجادل  ل ثاهه عل  كلع   لبدلر  س   كثلب من غيللعو: مث : لبعلأد

للقاب تلك  -   سغيل ثلف لبألهكثلة لخت عو  لبف -لبكاخ -لبقصل -لبحيع  -لبغله 

لألخعوء لبعحتلف  س دل منصاس  م  عد  لجاد عوم  آخل ك  ذبك  دعا إب  ل طعئنون 

 ّن تلك لألخعوء لبعنصاس  ل  مف ا ب بلف   لبعاجاد, ل ّن لال لبف   نصانو ماوشلة, 

كعو  لى س ض لبنهوة دلن  -هو ثوج  إب  لعتاورلو منصاس  عل  ن ب لبحوهض

 1س ض"

 للباي  عي  إبيه لباوثي س د علض مو خام لآلت :

 ّن ل خم لبعنصاب عل  ن ب لبحوهض بيس مطلدلً عن لب لب سهيي  كان 

 قوعدة مطلدة  دخا سنو, س  إن لبقيوب علينو معو  لهضه لبنهوة 

، للا مو   ّدل لألختوذ عاوب 2 قا   سا عل :" لثكم ذبك  ن  هفظ ل   قوب عليه"

 ثلن. 

لبعلأد, هيادل  ّن مو قوبه لبعالد للسن  -تلكيب نها: دخلت لبدلر, لبغله  مو لب

  يش لمو لرتضول لألختوذ عاوب ثلن من نصانو عل  لبعف ابي   ا د لبتاجيه عن 

لب دل  عن لإلعللب لبظولل لبعلو ل بظاللل لألبفول لد بتنو,  قا  لسن   يش: "لقو  

تورة سأنفلنو لتورة سهلف لبأل نها: نصهت  سا لب اوب لا من لأله و  لبت  تت دى 

ز دلً لنصهت ب  د لشكلته لشكلب به هكابك قلت: دخلت لبدلر لدخلت هينو للا 

ً للثدلً كثل لخت عوبه هيه  لبصالب؛ ألنّه با كون عل  تقد ل ثلف لبأل  ختد مكونو

  صه  كعو كونت ذلات مقصارة عل  لبلو ، هلعو كون دخلت شوة وً ه  لألمكن  دّ  عل

مالب  س  لب اوب، ل مو ذلات هعتفم عل  كانه غيل مت د سنفله لقد ثاف منه ثلف 

 3لبأل"

 المسألة الثامنة

 توجيه إعرا  كلمة )فاه( في قولهم: كلمته فاه إلى فيّ 
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 قا  لبلي :" لقد ذكلنو قابنم: كلعته هول إب  هّ  لقاو  لبكاهياان: لاا مف اا   

لقو  لألثفش: لاا منصااب ستقاد ل "مان"  ي: مان هياه إبا  سه,  ي: جوعوً هول إب  هّ , 

هاّ , ل   قااوب علا  قااابنم هاول إباا  هاّ , هااو  قاو : موشاايته  ادل إباا   ادي, لنهااال خوهااوً 

 بنلو , ل مو قا  س ض  صهوب  ميل لبعدمنين ري  هللا عنه ه  صفين:

 ــــفِ لمو سوبنو لبيا ن شوءن لبنّأـ  هعو سنوبُنو  مِس  خدن لب ل ــــــنِ 

ل  ه ل  ثاف لبعضوف,  ي: مث   ُْخِد لب ل ن, لمث  شوء لبنأف, ل أاز  ن  د

 22-21: 2سلأ ونو لي وهوً كعو قو  خياا ه ه : جند  لنهال." 

ته ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنهوة ه  تاجيننم إعللب تلكيب: كلع

 هول إب  هّ  ه  سوب لبهو . 

ّ   قاادرلن سعلاوهن , لقادّر لألخفاش سااـ: مان هياه إبا  هااهلاياا ه لجعناار لبنهاوة 

 لقدرل لبكاهيان سـ" جوعوً".

 ثم ذكل  ن للو   أي  لبقيوب: هتقا : موشيته  دل إب   دي.....

 لإبيك تفصي  لبحوف:

ول إبا  هاذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب   ّن لبهو  مقدرة ه  قابنم "كلّعتاه 

يلاات كلّعتااه,  قااا :" لااال سااوب  مااو  نتصااب ماان لألخااعوء لبتاا  بهااّ " سعلااوهن  لعوملنااو 

 سصف  ل  مصودر ألنّه ثو   ق  هيه لألمل هينتصب ألنّه مف ا  سه.

, لسو  تاه ملاوهن  لذبك قابك: كلّعتهُ هول إب  هّ , لسو  ته  دلً سيد, كأنّه قو : كلّعتاه

 نقدلً,  ي كلّعتهُ ه  لال لبهو . ...

 د, هليس هيه إ  لبنصب, ألنّه    هلن  ن تقا :ل ّمو سو  ته  دلً سي

سو  تُه ل دو سيد, لبم  لد  ن  حال  نّه سو  ه ل دل ها   ادل, لبكنّاه  رلد  ن  قاا : سو  تاه ماو 

، ل قاا  لبعاالد: "لذباك قاباك: كلّعتاه هاول إبا  1سوبت أي , ل   اوب   قل اوً كون    س يدلً"

ألنّه  رلد: كلّعته ملاوهن , لسو  تاه نقادلً, هايا  قاباه:  هّ ، لسو  ته  دلً سيد، هإنّعو لنتصب

 2 هول إب  هّ   ماي  ملوهن , للي  قابه:   دلً سيد  ماي  نقدلً."

 قا  لبصيعلي:" لتقا : كلّعته هول إب  هّ , لإن شائت قلات: هاال إبا  ها . هأّماو 

 3لبنصب: هوباصل ان  أ لان" هول إب  هّ " ه  ماي " ملوهن "
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لسن لبهوجب قد علّ  ماو  قوباه لبنهاوة لهصالّه ها  تلكياب:" كلّعتاه هاول  ل ظنل  نّ  

إب  ه , لب ّ  لبعقو  منوخب بناكل ت ليله,  قا :" لقابه" كلعته هول إب  هّ , لسو  تاه  ادلً 

سيد", من  شك  ملوة  لبنها, ألّن لألصا  كلّعتاه هاال إبا  هاّ , لسو  تاه  ادو سياد سادبي   ن 

لبعفلدلب ل  ت كس. ل  ضوً هإّن لبنيئوب غيال لبأعا    تكاان لبأع  تلت ع  لخت عو  

إ  مفلدة كقابك: يورب لشانه خاى مو كلر بلتفضي  نها:  سوسو سوسو   لهول إب  هاّ   

بم تفنم لبنيئ  إ  من جعي ه, هدّ  عل   نّه بيس من قاي  لبعفلدلب ها  لألصا . للباجاه 

ه ثتا  صاور م نا  لبعلاوهن   فنام مان غيال لباي سه لنتصب  هول  لا  نّاه كثال لخات عوب

نظل إب  تفصي , س  صور هال إب  هّ  سع ن  ملوهنوً ثت   فنام مناه ذباك مان    حطال 

ساوبه هول لبعتكلم   هول غيل لبعتكلم ل  مدبا  لبهو , هلّعاو صاور كاابك ج ا  كاوبعفلدلب 

لشانال سقابنم:  هأعلب مو  قا  منه إعللب لبعفلدلب سإعللب لبهو , للا هول هنصاال

 1سوسو سوسوً ....."

لقد لثتج لد ء لبنهاوة ساأن لألصا  ها  لبهاو   ن تكاان ملاتق ، لماو جاوء منناو 

جوماادلً  هعاا  علاا  لبعلااتم، بااال لياا  بفااظ  ملااوهن ً  هاا  لبتلكيااب لبلااوسم،  قااا  لساان 

موبك:" ألنّه قا   قتض  تن    جومد من ب  ملتم عل  لجه    ل   مناه بااس ل  عاد  

 2لنظيل, لذبك ماجاد سإجعوب ه  لال لباوب لغيلل ناجب لبهكم سصهته"ب

ل قا  لسن عقي :" لبيس هينو غيال لخات عو  جوماد مايا  ملاتم, هناا ها  لاال  

 3لباوب م ناد"

  ّمو لبكاهيان هقد قوبال ستقد ل  جوعوً  ل علسال مو س دل مف ا ً سه.

" ماو  نصاب "هاول إبا  هاّ "  قا  لبصيعلي:" للبكاهياان:  ضاعللن س د"كلّعتاه 

 4هتقد لل عندلم: كلّعته جوعوً هول إب  هّ "

ل قا  لسن   يش:" للبكاهياان  نصااان هاول إبا  هاّ  سإياعور جاوعوً  ل موثقاوً 

 5ألنّه قو : كلعته جوعوً هول إب  هّ   ل موثقوً هول إب  هّ "

 6هول إب  هّ "ل قا   سا ثيون:" لذلب لبكاهيان إب   ّن  صله كلعته جوعوً 

 لمو قوبه لبكاهيان  هتوج إب  منوقل :
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لألصاا  عااد  لإليااعور, ألن لبكااو  إذل ثعاا  علاا  لجااه خااوةغ مقاااا  ماان غياال  -1

إيااعور كااون  هضاا ,  قااا   سااا ثيااون:" ألنّااه متاا   مكاان ثعاا  لبكااو  علاا  غياال 

 1إيعور ل  لهتقور كون  لب   ن  للك سه لإليعور لل هتقور"

 : كلعته لجنه إبا  لجنا , ل ادل ها   ادي للاال بام  قلاه  ثاد, با جوز مو قوبال بقي -2

 قا  لبصيعلي: "لبا جوز لال لبتقد ل بأوز  ن تقاا : كلّعتاه لجناه إبا  لجنا . 

ل دل ه   دي تل د, كلعته جوعوً لجنه إب  لجن , لجوعوً  دل ه   دي, للال بام 

 2 نقُْله  ثد"

ب عليه,  قا  لسن   يش:" إذل با ثع  س ض لبنهوة قابنم عل  لبلالذ لباي    قو -3

كون سإيعور جوعوً بعو كون من لبلوذ لبااي    قاوب علياه غيالل لبأاوز  ن تقاا  

كلّعته لجنه إب  لجن  لعينه إب  عين  ل شاول ذبك, لها  لمتنوعاه دبيا  علا  ماو 

 3قلنول"

ل ّمو لألخفش هقد ذلب إبا  تقاد ل "مان هياه إبا  ها ",  قاا  لسان موباك:" لماالب 

 4لألخفش إب   ّن  صله كلعته من هيه إب  هّ "

ل قا   سا ثياون:" لذلاب لألخفاش إبا   ّن  صاله مان هياه إبا  هاّ  ههااف ثالف 

 5لبأل"

ل قا  لألزللي:" لذلب لألخفش إب   ّن لألص  من هيه إب  ه  ههاف ثالف 

 6لبأل للنتصب هول"

 لمو ذلب إبيه لألخفش  هتوج إب  منوقل :

 

لبتقاد ل للاا خاوف لألصا ,  قاا  لبليا :" لألصا  عاد  ه  كومه دعااة إبا   -1

 7لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"
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لبادعاة إبا  ناا ب لبحاوهض مقتصالة علاا  لبلاعوب لها  تللكيااب م نيا , بام  ااند  -2

لبنهوة عل   ّن مننو" كلعته هول إب  هّ ,  قا  لسن عقيا :" لّرد علا  لألخفاش سأنّاه 

 1بم  اجد ثاف ملت موً"

ش دعاة إب  مو    ُْغفن ؛ ألّن لإلنلون    تكلم مان هاّ  غيالل,  قاا  ه  كو  لألخف -3

 سا ثيون:" لزعم لبعالد  ّن تقد ل لألخفش    غف ؛ ألن لإلنلاون    اتكلم مان هام 

 2غيلل، إنّعو  تكلم ك  إنلون من هّ  نفله"

سق   ن نليل إب  ر ي للو  ه  تأا  ل قياوب: موشايته قادم  إبا  قدماه لكوههتاه 

ه إب  لجن ,  قا   سا ثيون:" ل جوز للو  لبقيوب عل  ذبك هتقا : موشايته قادم  لجن

 3إب  قدمه لكوههته لجنه إب  لجن ."

ل قااا  لساان عقياا :" ل   قااوب خوهااوً بنلااو , هااو  قااو : مااثوً: موشاايته قدمااه إباا   

 4قدم "

قادم , ل قا  لبلياط :" ل جاوز للاو  لبقياوب علياه, هأجاوز: موشايته قدماه إبا   

لكوههتاه لجناه إبا  لجنا , لصاورعته جانتاه علا  جانتا , لجولرتاه سيتاه إبا  سيتا , 

 5لنويلته قاخه عن قاخ  لنها ذبك"

 لمو قوبه للو  مقوب عليه  عكن منوقل  عل  لبنها لبتوب :

 مو قوبه محوبف لبلعوب, للألص  ه  سنوء قالعد لبنها عل  لبلعوب. -1

إ قااوب جومااد ماقاا  ملااتم, لم لهاا  ماقاا  نكاالة, ردّ لبنهااوة قابااه؛ ألن هاا  قيوخااه  -2

لملكااب ماقاا  مفاالد,  قااا  لبلااياط :" لردَّ سااأّن هيااه إ قااوب جومااد ماقاا  ملااتم, 

 6لم له  ماق  نكلة, لملكّب ماي  مفلد, لسأق  من لال لبلالذ  عتن  لبقيوب"

سق   ن ن لض ه  إطوب  خل    مو جوء عند لباوثثين لبلغا ين لبع وصل ن عن 

لبلوسم، ل عكن  ن ن د مو جوء عند لألختوذ عاوب ثلن نعاذجوً بنم, هقاد رصاد  لبحوف

ك َّ لآلرلء لبلوسق , لخلج بنفله سل ي  الى هياه لبقياوب علا  نهاا: كلعتاه هاول إبا  هاّ , 

ملااتندلً هاا  ذبااك إباا  ر ي نلااب بااا ض لبكاااهيين هأ اا  منااه منطلقااوً إباا  إجااوزة س ااض 

هتاا , سع ناا  موصااق , لبتاا  تاادل  سعوصااقين, لبتللكيااب نهااا: خااوكنته غلهتااه إباا  غل
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 قا :" قوبال    أاز لبقيوب إ  عناد س اض لبكااهيين. لثأا  لبعاون ين جدبيا ,   تثاات 

 عل  لبفهد للألنلب لبل ي لبكاه .

... لمث : خوكنته غلهتاه إبا  غلهتا , سع نا : موصاق , لبتا  تادل  سكلعا : موصاقين, 

 1., لك  لال قيوخ  ه  لبل ي لألثلن"لجوبلته جناه إب  جنا , كابك....

لمو قوبه لألختوذ عاوب ثلان  حاوبف ماو  جعا  علياه جعناار لبنهاوة مان  ّن لاال 

لبتللكيب    قوب علينو, كعو ه  ردّلم عل  للو ,  قا   سا عل  لبللاسين:" لذبك كلهاه 

تا اه مان للباي  ادل بلاوثي  ن مو جوء عناد خاياا ه لمان  2 هوهظ ل   قوب علينو كعو.

 لبنهوة لا لبل ي لباي  عي  إبيه, لب لّه  لتند عل  لآلت :

لجاه  لألص   ن تليل لبتللكيب سدلن إيعور ل  تقد ل, ألّن لبكو  إب  كون عل  -1

 خوةغ مقاا  س يد عن لبتقد ل هنا معو تهلص عليه لب لسي  ه  سنوةنو. 

نااو هاو , هوألصا  هيكعاو لاا م لاا   ن لاال لبتللكياب ملتاطا  عناد لبنهاوة سااوب لب -2

ن وة ها   ل شتقوق  ل ثع  مو خلج عنه سوبلد إبيه لتلوقوً للطللدلً ما   قاال  لبنها

 ب نالبهو  لألص  هينو  ن تكان ملتق . لمو لبقا  سوبعف ا  سه  ل سوبنصاب علا  

ل  لبحوهض إ  من قاي  تاجيه لبتللكيب يعن نظل   لب وم  للبع عا  لبت  تهو

 ي  لهقنو, ثت  لإن كون لبعقو     هتوجنو.تاجيه ك  ثلك  إعللس

لال لبتللكيب: كلعته هول إب  هّ .... قليل  مقورن  ستللكيب لبهو  لألخلى, هاوأللب   -3

قصللو عل  لبلعوب، له  سوب لبهو  هقط دلن لبدخا  سنو ه  لبعف ابي ,  ل ن ب 

لا  لبحوهض,  قاا  لبلاياط :" ل   قاوب علا  لاال لبتللكياب, سا   قتصال هياه ع

 3مارد لبّلعوب"
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 المسألة التاسعة

 توجيه إعرا  كلمة "امرأتك" في قوله تعالى

 وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك1   

 

وال يلتفت ملنكم  قا  لبلي :" لكون  كثل لبقّللء عل  لبنصب ه  قابه ت وب   

يل محتور، تكلّف جور هللا بئو تكان قللءة لألكثل مهعاب  عل  لجه غ  أحد إال امرأتك

 هل كَ فأسر بأهقو  "لمل تك" سوبله  سد  من"  ثد" لسوبنصب ملتثن  من قابه ت وب : 

ين, هوعتلض علياه لبعصانف, سلا ل  تناوقض لبقاللءت وال يلتفت منكم أحد  من قابه 

 و  لسيااونو كلّنااو قاالآن ل  تنااوقض ها  لبقاالآن, قااإذلً, ل   أااز تنااوقض لبقااللءلب، ألنّنا

ال " لبتنوقض:  ن ل ختثنوء من " خال"  قتضا  كانناو غيال ملالًى سناو. لل خاتثنوء مان

 "  قتض  كاننو مللًى سنو.يلتفت منكم أحد

للبأالب  ّن لإلخللء, لإن كون مطلقوً ه  لبظولل, إ   نّه ها  لبع نا  مقيَّاد س اد   

للًء ى سناو إخاد:  خل سأللك إخللًء   لبتفوب هيه إ  لمل تك هإناك تلالل بتفوب إذل لبعلل

للال  م  ل بتفوب هوختثن عل  لال لإن شئت من "لخل"  ل "من    لتفت" ل  تنوقض,

ْليوً   تاحتل هيه"             99-98: 2كعو تقا : لمِش ل  تتاحتل,  ي  مش من

 ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ه  تاجيه إعللب كلع   لمل تك  سين لبنصاب

للبله , لنوقش مو ذلاب إبياه لب محلالي ها  تاجياه لإلعاللب هوبنصاب عنادل مهعاا  

،   من  ثدعل  ل ختثنوء من   للك   ل عل   ص  ل ختثنوء,  ّمو لبله  ههعله عل  لباد

 ين. لإبيك تفصي  لبعلأب : لمو تتلتب ثا  تاجينه من تنوقض لبقللءت

فأسلر قل  جعا  مان لبقاللء  لمل تناك  سوبنصاب علا  ل خاتثنوء مان قاباه ت اوب  

 قا   سا عايدة: "لمل تنك" منصاس ؛ ألنّنو ه  ماي  ملتثن  للثد مان جعيا    بأهل ك

 2هيحلجانه مننم,  قو : ملرب سقامك إ  ز دلً"

عااومل لثعاا ة للبكلااوة :" إ ّ ل قااا  لساان مأولااد:" لقاال  نااوه  لعوصاام للساان 

 3لمل تك نصاوً"

ل قا  مك  سن  س  طوبب:" لقل  لباوقان سوبنصب, عل  ل خاتثنوء مان لإل أاوب 

 1ه  قابه: هأخل سأللك"

                                                             
 81لاد:   1
 295: 1مأوز لبقلآن   2
 338لبلا   ه  لبقللءلب:   3



590 

 

لقد تنول  م لسا لبقلآن لبكل م لال لبقللءة للجنال ل ختثنوء علا  لبنصاب ها  

، وال يلتْ  منكم أحدم إال امرأتَكياء لبع ن ، للال مّعو جوء عندلم،  قا  لبنهوب:" 

نصاب سو خااتثنوء, للاا لبقااللءة لباينا  للبع ناا  هأخال سأللااك إ ّ لمل تاك, لقااد قاو  جااّ  

لعّ  كونت من لبغوسل ن  ي من لبااوقين بام  حالج سناو, لإن قيا  غيال لاال, ل اد    ضاوً 

لبع نا     لتفات ، لقد قي  فأسر بأهلك إال امرأتك عل  لبنصب  نّه ه  قللءة عاد هللا

 2منكم  ثد إب  مو خلف لبيحلج م  باط صل  هللا عليه لخلم"

 ل قا  لبلعين لبهلا :" ل ّمو لبنصب هفيه ثوث   لجه: 

  ثدلو:  نّه ملتثن  من " للك"

ملا فعللوه إال للبثون :  نّه ملتثن  من" ثد"...... إ   نّه جوء كقللءة لسان عاومل 

 د م لبنف  لبصل ن"سوبنصب م  تق 3قليالً منهم

 4للبثوبي:  نّه ملتثن  منقط "

ل قا  لإلماو  لبلااكون :"  إ  لمل تاك  سوبنصاب علا  قاللءة لبأعناار, لمل تاه 

إنله ملتثنول من قابه:  هأخل سأللك   ي  خل سأللاك جعي اوً إ  لمل تاك هاو تلالسنو, هاـ 

 5ت كوهلة" من لب الب, للا رمينم سوبهأورة بكاننو كون مصيبها ما أصابهم

ل ادل  ّن لبعقو  منوخب بنلسط سين لال لبتفليل للبتاجيه لبنهاي، هععو جوء هيناو 

مو ذكلل لسن   ايش,  قاا :" لإنّعاو كاون لألكثال لبنصاب لنناو، ألنّاه لخاتثنوء مان ماجاب 

للا قابه "هأخل سأللك" لبم  أ لال من  ثد ألنّنو بم  كن ماوثوً بنو لإلبتفوب لباا كونات 

ن لبعنن  بم تكن دلخل  ه  جعل  من نن  عن ل بتفوب ل د  علا   نّاه بام  كان ملتثنوة م

هلعاو كاون ثوبناو ها  لب االب  مصليبها ملا أصلابهمماوثوً بناو ل بتفاوب ها  قاباه ت اوب  

 6كهوبنم دّ  عل   نّنو كونت دلخل  تهت لبنن  دخابنم"

  من   ثد   ل عل    عل  لباد  كعو قيمرأتُك ّمو لبقللءة لألخلى هكونت سله   ل

ل خاتثنوء لبعنقطا  لمعان قال  سناو  ساا ععاالل للسان كثيال,  قاا   ساا عايادة:" لكاون  سااا 
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ععلل سن لب وء  أ   مأوزلو علا  مأاوز قاباه:    لتفات مان  للاك إ  لمل تاك هإنّناو 

 1تلتفت هيله نو عل  لال لبعأوز"

 2ك  سله  لبتوء"ل قا  لسن مأولد:" هقل  لسن كثيل ل سا ععلل      لمل ت

 3ل قا  لبنهوب:" لقل   سا ععلل للسن كثيل   إ  لمل تك  سوبله "

لقد لرتاط سنال لبقللءة تاجيه  لباد  ,  قا  سن  س  زنأل :" لمل تاك" ساد  مان 

 4قابه " ثد" كقابك:" مو قو   ثد إ   سا "

  لبااد  " ساوبله  علاإالّ امرأتلكل قا  لبقلطا : "لقل   سا ععلل للسان كثيال:" 

 5من  ثد"

 6ل قا   سا ثيون: "للجه لبله  عل   نّه سد  من  ثد, للا لختثنوء متص "

. لقاد ردّ  7ل قا  لبلعين لبهلاا : "للبثاون :  ن لبلها  علا  ل خاتثنوء لبعنقطا "

 سا ض لب لعوء مو جوء ه  لال لبتاجيه, س  إّن مننم من لخم لال لبقللءة سوبض يف . 

لال لبقللءة جعوع  مننم  سا عايد, قاو   ساا عاياد: باا كاون   قا  لبنهوب: "هأنكل

 8كال بكون" ل   لتفت سوبله ", لقو  غيلل: كيف  أاز  ن  أمللو سو بتفوب:"

ل قا  لسن   يش:" ل مو من قال  ساوبله  هقاللءة يا يف  لقاد  نكللاو  ساا عايادة. 

للبع ن  عل  لبحال كعو لذبك بعو ذكلنول من لبع ن  لمأوزلو عل   ن  كان لبلفظ ننيوً 

 9فليمدد له الرحمن مداً  جوء لألمل سع ن  لبحال كقابه ت وب 

اسلمع بهلم    تلى  نّه   م ن  بألمل لننو لإنّعو لبعللد مدّل لبلثعن مدلً, لمناه

 11, للا كثيل ه  كومنم"10وأبصر
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بكناه ننا , ل قا   سا ثيون:" لقو   سا عايد: با كون لبكو : ل   لتفت سوبله , ل 

هإذل لختثنيت لبعل ة من  ثاد لجاب  ن تكاان لبعال ة  ساين بناو ل بتفاوب, هيفياد م نا :  ن 

 1لبتقد ل  صيل إ  لمل تك, هإنّنو بم تنه عن ل بتفوب"

لذلااب س ااض لبنهااوة إباا   ّن لأللباا  ثعاا  لآل اا  علاا  لبنصااب هقااط علاا   صاا  

 ل ختثنوء .

 2 ختثنوء" قا  لبعاصل :" هوأللب  ثعله عل   ص  ل 

 ل عكن لبّلد عل  مو ذلب إبيه مون ا لبله  لألت :

إّن مو ذلب إبيه  سا ععلل للسن كثيل  عكن  ن  هعا  علا  لجاه ها  لب لسيا ، لقاد  -1

جوء عن لب لعوء ماو  ثاات ذباك,  قاا  لبنهاوب:" للاال لبهعا  مان  سا  عايادة لمان 

 ن  كااان, غياالل علاا  مثاا   ساا  ععاالل ماا  جوبتااه لمهلااه ماان لب لسياا     أااب 

للبتأل ا  بااه علاا  مااو ثكا  مهعااد ساان    ااد قااو : لاال كعااو  قااا  لبلجاا  بهوجاااه   

 حلج هون هلفظ لبنن  بفون لم نول بلعحوطاب  ي   تدعاه  حالج, هكاال    لتفات 

منكم  ثد إ  لمل تك, لمثله    قام  ثاد إ  ز اد, ل كاان م ناول إْنننام عان لبقياو  إ  

 3ول مل ز دلً لثدل سوبقيو "ز دلً, للجه  خل  كان م ن

ل قا  لبلاعين لبهلاا :" لقاد لنفصا  لبعاالد عان لاال لإلشاكو  لبااي  لردل  ساا 

إذل لبتقد ل:   تدب  -عليه لبلو -عايد سأّن لبنن  ه  لبلفظ ألثد للا ه  لبع ن  بـ"باط"

, إذل مننم  ثد  لتفت كقابك بحودمك:    قم  ثد, لبنن  بـ" ثد" للا ها  لبع نا  بلحاود 

لبتقد ل:   تادب ماننم  ثاد  لتفات كقاباك بحودماك:    قام  ثاد, لبننا  باـ" ثد" للاا ها  

لبع ن  بلحود , إذ لبع ن :   تدب  ثدلً  قا , قلت:مو  لبأالب إب  لبع نا    تادب  ثادلً 

 لتفت إ  لمل تاك هادعنو تلتفات. لاال مقتضا  ل خاتثنوء كقاباك:"   تادب  ثادلً  قاا  إ  

 4 نول: هدعه  قا "ز دلً "م

لخم لبقللءة سوبض يف     ليم تأدسوً م نو, ألنّنو متالتلة ثااتوً لمن قال  سناو ملاناد  -2

بنعو ه  لال لبعأو , هو ثوج  تدعا بلهض لبقللءة تعليوً م  لبقوعدة لبنها ا , سا  

لألص   ن تليل لبقوعدة ها  يااء لبقاللءة,  قاا  لألباخا : "للبقللءتاون لبثوستتاون 

 ً  5   أاز ثعلنو عل  مو  اجب سطون  ثدلعو" قط و
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ماان لب لعااوء ماان ثّلاان لقااّاى قااللءة لبلهاا  لج لنااو لألهصاان،  قااا  مكاا  ساان  ساا   -3

طوبب:" "إ  لمل تك" قل ل لسن كثيل ل سا ععلل سوبله  عل  لباد  من " ثد", ألنّه 

نناا , للبنناا  نفاا , للباااد  هاا  لبنفاا  لجااه لبكااو  لقاال  لباااوقان سوبنصااب, علاا  

ل ختثنوء من لإل أوب ه  قابه" هأخل سأللك, ل أاز  ن  كاان علا  ل خاتثنوء مان 

 1لبنن ,  ّن لبكو  قد تم قاله. للألل   ثلن"

ل قا  لب محللي:" لإن كاون لبفصاين لاا لبااد ,  عنا  قاللءة مان قال  ساوبله  

 2هأسدبنو من  ثد"

ّن لبقااللءة سوبنصااب ل قااا  لبفحاال لبااللزي:" للعلاام  ّن لبقااللءة سااوبله   قاااى, أل

تعن  من خللجنو م   لله بكن عل  لال لبتقاد ل  كاان مان لأللا , كأنّاه  مال باطاوً ساأن 

 3 حلج سألله ل تل  لال لبعل ة هإنّنو لوبك  م  لبنوبكين"

 سق   ن نليل إب  تاجيه لب محللي، لماقفه من لبتاجنين لبلوسقين.

لباجناون لبنصاب للبلها   ذلب لب محلالي إبا   ن كلعا   لمل تناك   أااز هيناو

باد   هوبنصب  من  للك    ل عل   ص  ل ختثنوء من     لتفت , ل لى  ن لبفصين  ل

لى  ّن من  ثد لذبك عل  قللءة لبله ، كعو ذكلنو خوسقوً عن  س  ععلل للسان كثيال, ل ا

 لختوف لبقللءتين  ختوف لبللل تين.

  مااللم  ن    لتفاات  ثااد إ لب لااه  قصااد سااوبللل تين لأللباا :  خلجنااو م ناام ل

 لمل تك ههين خع ت لب الب لبتفت هأدركنو ثأل قتلنو. 

 للبثوني : تلكنو م  قامنو، ل ن لاللو م نم, لبم  للسنو.

 قا :" هإن قلت: مو لجه قللءة من قل " لمل تك" سوبنصاب: قلات: لخاتثنولو مان 

سقط  من لبليا  إ  لمل تاك.  قابه هأخل سأللك  للبدبي  عليه قللءة عاد هللا: هأخل سأللك

ل أاااز  ن  نتصااب عاان    لتفاات, علاا   صاا  ل خااتثنوء لإن كااون لبفصااين لااا لباااد , 

 عن  قللءة من قل  سوبله , هأسدبنو من  ثد. له  إخللجنو م   للاه رلل تاون: رلى  نّاه 

 خلجناو م ناام, ل ماال  ن    لتفات مااننم  ثااد إ  لا , هلّعااو خااع ت لادّل لب ااالب لبتفتاات 

قوبت:  و قامول, هأدركنو ثأل هنقنتنلنو. لرلى  نّه  مل سأن  حلفنو م  قامنو, هاإن لاللاو ل

 4إبينم, هلم  لل سنو. للختوف لبقللءتين  ختوف لبللل تين."
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 اض لمو قوبه لب محللي من تاجيه إعللس  بم  حتلف هيه عان خاوسقيه, إ ّ  ن س

اباه قم لسان لبهوجاب:" لإذل  ساد  مان لبنهوة, قد ردلل عل  مو جوء ساه لب محلالى لمانن

عو  ق  ه  كون ملل وً سنو لغيل مللى سنو, للا سوط , لإنّ  وال يلتفت منكم أحدت وب  

ب  ها  مث  ذبك من   تقد  ن لبقللءلب لبلا   ثود  أاز  ن  كان س ضنو خطاأ. هاو  ااو

 ثع  لبقللءتين عل  مو  تنوقضون سه.

 1ها يد عن مث  ذبك"هأّمو من   تقد لبصه  ه  جعي نو 

ل قاا   سااا ثيااون:" للخاتوف لبقااللءتين  خااتوف لباللل تين لنتناا , للااال للاام 

هوثش, إذ سن  لبقللءتين عل  لختوف لبللل تين, من  نّه خلى سنو,  ل  نّه بام  لال سناو, 

للااال تكااوذب هاا  لألخاااور,  لااتهي   ن تكااان لبقللءتااون, للعااو كااو  هللا تتلتاااون علاا  

 2لبتكوذب"

ل قاا  لألباخا : "للخااتوف لبقاللءتين  خااتوف لباللل تين  نّاه  لاا   لبلاك هاا  

كو    ر ب هيه من رب لب وبعين, ل أوب سأن م ناول لخاتوف لبقاللءتين جوباب لخااب 

 خااتوف لبااللل تين كعااو تقااا : لبلااو  بلغاا ل  ي  دلة لصااوبن مااثو بااه, لباام  االد  ن 

ين قاد ثصا , ل  شاك  ن كا  رلل ا  تنوخاب لختوف لبقللءتين ألجا  لخاتوف لباللل ت

 3قللءة لإن  مكن لبأع "

لب ّ  مو لوجم سه لد ء لبنهوة لب محللي قد بق  مان ردّ علاينم ماو ذلااال إبياه, 

لب لّنو ناكل مو جوء عند لبلعين لبهلا  ه  لال لبلد,  قا : "لبكن ماو قوباه لب محلالي 

   ل   ذبك لبتكوذب, ألن من قو : إنّه صهين لبغلض  نه قد جوء ه  لبتفليل لبقا ن. ل

خلى سنو   ن :  نّنو خلب ل  سنفلنو مصوثا  بنم ه   للة  لألمل, ثم  خاالو لب االب, 

هونقط  خلللو. لمن قو : إنّه بم  لل سنو سأمللو لبم  أخاالو, ل نّاه بام  اد  خالللو م نام 

 4س  لنقط , هصن  ن  قو  خلى سنو  , بم  لل سنو"

لبصارة ثا  تاجيه إعللب كلع   لمل تك  ب اّ  مان لبعنوخاب  ْن لثت  تتضن  

له  علا  نحتم سعو جوء عند لسن موبك للسن للو  هقد ذلب لسن موبك إب  تاجيه قللءة لب

 ل ستدلء لمو س دلو خال  هإنّه مصيانو... .

 قااا  لساان موبااك: "ل عكاان  ن  كااان ماان لااال قااللءة لساان كثياال ل ساا  ععاالل" إ ّ 

مصيانو مو  صوسنم" عل   ن تكان" لمل تك ماتد  لخاللو "إناه مصايانو ماو  لمل تك إنه
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 صوسنم", لسنال لبتاجيه  كاان ل خاتثنوء ها  لبنصاب للبلها  مان" هأخال سأللاك" للاا 

 1 لب  من  ن  لتثن  لبعنصاب من  للك للبعلهاب من  ثد."

ب علا  بغا  ل ّمو لسن للو  هقد زعم ل ختثنوء منقط  ها  كلعا   لمل تاك  هوبنصا 

لبهأوز, للبله  عل  بغ  تعايم,  قاا :" للختاور  ساا شاوم  ماو لختلتاه مان  ّن ل خاتثنوء 

منقط , لبكنه قو : لجوء لبنصب عل  لبهأوز   للبله  عل  لبتعيعيا , للاال  اد  علا  

 2 نّه ج   ل ختثنوء من جعل  لبنن "

ل كلعا   قلايو  ها  للباي  عي  إبيه لباوثي ها  تاجياه كلعا   لمل تاك   نّناو نظيا 

 , للباي ج له  أخا سنال لبتاجيه لآلت :3ما فعلوه إال قليل منهمقابه ت وب  

  ا د لال لباجه لآل   عن لبتأل وب لبعت ددة -1

 .  ل  ه  لال لبتاجيه لبقا  سوبقللءة لألقاى  ل لبا د عن لبقللءة لألي ف -2

سوبله  مهعاب  عل  لبااد  لب ّ  لال مو لرتضول لسن لبهوجب,  قا :" ج   لبقللءة  -3

, لقللءة لبنصب مهعاب  عل  ل ختثنوء مان وال يلتفت منكم أحدُ من قابه ت وب : 

َُ قط وً, هإّن لبقللءتين ثوستتون فاسر بأهلكلبعاجب من قابه:  , للال لبفص  سوط و

قط وً هيعتن  ثعلنعو عل  لجنين:  ثدلعو سوط  قط وً, للبقضي  للثدة, هنا إّماو  ن 

ان خلى سنو  ل مو خلى سنو, هإن كون قد خلى سنو, هليس ملتثن  إ  مان قاباه:  ك

ل   لتفت منكم  ثد, لإن كون مو خلى سنو هنا ملتثن  من قابه: هأخل سأللاك, هقاد 

ثات  ّن  ثد لبتأل لين سوط  قط وً هو  صور إبيه ه  إثدى لبقللءتين لبثوستتين قط وً, 

ملا فعللوه إال مل تاك ها  لبلها  للبنصاب مثا  قاباه للأللب  ه  لال  ن  كان إ  ل

ل إ  قليوً  ل   ا د  ن  كان  ق  لبقّللء عل  لباجه لألقاى, ل كثاللم  قليُل منهم

عل  لباجه لباي دلنه, س  قد لبتا   س اض لبناوب  نّاه  أااز  ن  أعا  لبقاّللء علا  

 4قللءة غيل لألقاى."

" هااوأللب   ن  كااان  إ  لمل تااك  ره ااوً ل تا ااه لألباخاا  هاا  لااال لبتاجيااه قااوةوً:

ل   ا ااد  ن  كااان س ااض لبقااّللء علاا  لباجااه  5مللا فعلللوه إال قليللل مللنهملنصاااوً مثاا  

لألقاااى, ل كثااللم علاا  مااو دلنااه ساا  جااّاز س ضاانم  ن تتفاام لبقّااللء علاا  لبقااللءة سغياال 

 6لألقاى"
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 المسألة العاشرة

 توجيه إعرا  االسم بعد "السيما"

 

لبلي : "لبيس نصب ل خم   د " خيّعو" لبقياوب بكان رلي سيات لمالئ  قا   

 :1لبقيس

ةِ ُجْلُأـــ  ــو  ن ُربَّ  نْا ل صوبنل بنكن ِمْنُنعـــ  ــ ِ لن نِخيّعو  نْا  سِدّلرن

 سنصب" امو" هتكلّفال بننْصاه لجالو, قاو  س ضانم: "ماو" نكالة غيال ماصااه  لنصاب

  للبنكلة,   اموً. قو  لألندبل :    نتصب س د" خيّعو" إ  اموً سإيعور ه  ,  ي  عن  

ّن"مو" أللجه بنصب لبع له , للال لبقا  منه مدذن سأالز نصاه قيوخوً عل   نّه تعي , 

 لبنكالة."ستقد ل لبتنا ن, كعو ه : كم رجوً, إذ با كون سإياعور ه ا   خاتاى لبع لها  ل

2 :135 

ا  تاجيه ل خم س د   خايعو  هاالب س اض ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ث 

قاد لل: تلبنهوة إب  نصاه إّماو علا  لبتعييا ،  ل لبظلهيا ،  ل لبعف اا  ساه بف ا  مهاالف 

 ألعن , لمننم مّن جّلل سوإليوه , لمننم من عندّل ماتد . لإبيك تفصي  ذبك.

       ل  لبعأو  إب  تفصي  لبقا  ه  " خيعو" لل  ل  من  دللب ل ختثنوء, 

وب  عكان  : لكابك    نم لبعلأب  تلكيب  خيعو  ل سلوطتنو, هوباوثي عن لال لبحوها

  ن  نوبنو من  ّي كتوب ه  لبنها,  ل كتب م ون  لبهللف.

 للباي   نينو لبحوف ه  تاجيه إعللب ل خم س دلو:

لثت  تكان لبصارة لليه  عن لال لبتاجينوب لإلعللسي ،  عكن  ن نلصد مو 

 ند لإلمو  لبقلله , ل س  ثيون، للباغدلدي بن لف مو ذكللل عننو:جوء ع

  قا  لبقلله :" قو  لبللاسين ل للى سيت لملئ لبقيس:

ةِ ُجْلُأـــ  ــو  ن ُربَّ  نْا ل صوبنل بنكن ِمْنُنعـــ  ــ ِ لن نِخيّعو  نْا  سِدّلرن

 سوبنصب, لهيه لجال:

 .خيعو ز دلً هكعو تقا : قومال إ  ز دلً تقا :  :  ن تأ    خيعو سعن ب   إ ّ  أحدها

, ثم قلت:  عن   اموً.وثانيهما  : نصاه سف   مضعل تقد لل:  خّ ,  ي:  مث ن

                                                             
 145د الن لملئ لبقيس:   1
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ان :  ن  كااان لبتقااد ل: ل خاايعو خااللري  امااوً, هتنصاااه علاا  لبظاالف,  ل تكااوثالثهمللا

لاا  صاو  لبااي"مو" ه  " خيعو"  للد سنو لبصو ,  ي:  خ  لبااي لاا  اماوً,  ي لب

 امااوً, هيكااان "لااا" يااعيل لبصااو , للبصااو  مصاادر ل" امااو" خااالل, للااا لاالف 

 زمون, كعو  قو  بك: مت  لبقتو : هتقا :  ا  لبأع  , للا  ا ن لبأع  .

 لنصب ل خم س دلو عل  لبتعيي .  ن تكان زلةدة -رابعهما

  سإخقوط ثالف لبأال, عل  لال لبتقد ل  ن  كان  ز د  منصاسوً عل  لبل  -وخامسهما

 1تقد لل   مث  ب  د, ههاف ثلف لبأل هونتصب ز د."

 ل قا   سا ثيون:" لرلى سيت لملئ لبقيس: 

 ل خيعو  ا و سدلرة ُجْلُأِ . .......

سوبنصب للبله  للبأل, للنتصوب لبنكلة هيه عل   نّه تعيي  بعو، لل  نكلة توم  

منصاس , لقو   سا عل  للاا لبااي تلقفناول مان  كأنّه قو : ل  مث  ِخّ ء، ثم هللل سنكلة

لبلياخ, لقو  لبفورخ     كان  مو  سعن ب  لباي ل نصب  اموً عل  لبظلف صال  بعاو 

لقو   سا لبقوخم سن لبقوخم لا لالف صال   بعاو  لثااف نوصااه تقاد لل ل  مثا  لبااي 

مان ر  ات لمان  لتفم  اموً سدلرة جلأ  ههاف بل لم سه قو  لسان للاو , لسناال قاو   كثال

كومنم قد علهت لباي  ماس  ي لبااي لقا  للتفام, لثكا  خاياا ه ها  ساوب لبعلاتثن : 

 لال لباي  ْمِس  قو  تل د لباي ه    ماس, لقيا   ماو  ثالف كاوف بلاّ  عان لإلياوه  

إباا  مااو س اادلو هأشااانت لإليااوه  هاا  قااابنم:" علاا  لبتعاالة مثلنااو زساادلً" ماان جناا  من ااه 

 2لال تاجيـه بلفورخ    ضوً."لإليوه  إب  مو س دلو ل

صاب ل قا  لباغدلدي:" ل أاز ه  ل خم لبااي س ادلو لبأال للبلها  مطلقاوً, للبن

علا     ضوً إذل كون نكلة. لقد رلي سنّن ها  قاباه: ل خايعو  اا , للبأال  رجهناو للاا

ال    نّه خلإليوه , لمو إمو زلةدة, لإّمو نكلة غيل ماصاه , ل ا  سد  مننو. للبله  عل

  إن كونااات ماصااااب   ل صااافتنو إن كونااات نكااالة بعاتاااد  مهاااالف للبهعلااا  صااال   ماااو

كلة. ماصاه , تقد لل:   مث  لباي لا  ا ,  ل مث  خ ء لا  ا . لخ  ه  لباجنين ن

 …… 

ْن ننصنبن هقد تكلفال بتاجينه: هقي : إنّه تعيي  ثام: ماو نكالة توّما  محفايا   ل مو من

إعاللب   ضاوً. لقاو   سوإليوه , لكأنه قي : ل  مثا  شائ, ثام جائ ساوبتعيي . هفتها  خا ّ 

                                                             

  قصد  مو  م   خيعو  
 124, 120, 119ه   ثكو  ل ختثنوء: ل ختغنوء   1
 329-328: 2ل رتلوف   2
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لبفورخ : مو ثلف كاوف بلا  عان لإلياوه  هأشاانت لإلياوه  ها : علا  لبتّعالة مثلناو 

لقي : عل  ل ختثنوء. لقي : … لقي  منصاب سإيعور ه  ,  ي  عن   اموً. … زسدلً. 

 1منصاب عل  لبظلف ل كان صل  بعو"

 منوقلااتنو لهااملمااو قياا  ماان ت اادد لجااال لإلعااللب هاا  ل قتاوخااوب لبلااوسق ،  عكاان 

 لألت : 

لبقا  سوبنصب عل  ل ختثنوء    لتقيم, ألنّنو با كونت   خيعو  سع ن  إ ّ بعو جاوز  -1

دخا  لبالل لب وطف  علينو إيوه  إب  م نا   خا  لبحصااص   ل خاتثنوء,  قاا  

لباغدلدي:" سأنّناو باا كونات سع نا  إ  بعاو جاوز دخاا  لباالل لب وطفا  عليناو, كعاو   

خابنو عل  إ ّ. ل جيب سأّن م ن   خيّعو خصاصوً, هكأنّه قو : لخصاصاوً  أاز د

  2لال لبيا "

ن  لبقا  سأنّه منصاب عل  ن ب لبحوهض خوف لألصا , ألنّاه م لاا  بادى لبنهاوة  -2

فاظ ماو ن ب لبحوهض  أت  ه  تللكيب م ين  نّد علينو لبنهوة, هو  قوب علينو ل ه

 نعطه، نها: دخلت لبدلر, ن بت لبايت. جوء مننو عن لب لب ل    ع  عل 

إّن لبنصب عل  تقد ل  عن   ل تقد ل لبظلف,  ل خال بعاتد  مهاالف, للبااد  هياه  -3

تكلف, ألنّه تاجيه  قا  عل  لبتقد ل للا خوف لألص  مو بم تدب إبيه ثوج ,  قا  

" , ل قا  لسن  سا  لبلسيا :3لبلي :" لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

 4للبكو  سو تقد ل  لب  من كو  سعهالف لتقد ل"

سق   ن نارد مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن عن لبتاجينوب لبلاوسق . هوألخاتوذ 

عاوب ثلن  لى جالز لجال لإلعللب لبثوث  س د  خيعو  ره وً لنصاوً لجللً  ثم  خا 

ارد: هأعلب لبارد مف ا ً بنفله تاجينوً آخل ه  نها:  تعت  سلر   لألزلور ل خيعو لب

سااه  قااا :" لبااارد مف ااا  سااه بف اا  مهااالف تقااد ل:  خااد:  ل:  عناا  للبفوعاا  يااعيل 

 5ملتتل لجاسوً تقد لل  نو"

د ام لبالّ  ادل  ّن مو ذلب إبيه لألختوذ عاوب هيه دعاة إبا  لبتقاد ل للبتأل ا , لخا

 عل  من قو  ستقد ل   عن  .
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و, بهااد ي ل طوبااه عاان   خاايعو  للخااتحدلمنل ّمااو لباادكتار ثنااو ثاادلد هقااد هّصاا  ل

مان  للرلدلو ه  بلون لب لب، هأجاود ماو قوباه ها  سهاي ماخا . لنظاللً ألن هياه كثياللً 

جاوء  وخاوً معاول قتاوخوب لعددلً كايللً من لبلاللد لبنثل   للبل ل  ،  عكن  ن نأخا لقتا

 عندل بن لف ماقفه من لبحوف لبلوسم:

ن لتصااو  " خاايّعو" سااوبنكلة. للااا مااو  أااّب مااو  قااا :" هظااولل لبلفااظ  كلااف عاا

   تاصلنو إبيه. لبكان سيات لمالئ لبقايس عنادنو شاولد علا  لتصاو  " خايعو" سوبع لها 

نكالة. هلايس لناو  ت اورض, لثأتناو  ن كلعا  " اا " ها  قاا  لمالئ لبقايس, لإن كاون 

 ااكلل  يناه,لولللو لبتنكيل إ   نّنو م له  ها  لبهقيقا  ألن لبلاوعل  تهادث عان  اا  س 

لمتاوز  جيدلً، لقد عوش هيعو مض   ثدلثه كلّنو. للاال لبياا  لا" اا  دلرة جلأا " لبااي

 ثيللً منعن سقي    و  ثيوته سعو جلى بللوعل هيه من  ثدلث. ل   ز مو نالب إبيه  ن ك

 عتضاو فينلألبفول مو لا نكلة ه  بفظه م له  ه  م نول. لقد نهتوج سدخا  لبااوء ساين لب

تا  :  ا  سدلرة جلأ . للا مو بم  لع  عان لب الب, لبايس لاا مان لبهاو ب لبه  قابه

. غيال ت لد هينو لباوء  ل  لعن سدخابنو سين لبعتضو فين. للاال صاهين ل  خاوف علياه

بهاو ب ل ننو نقا : إن ز ودة لباوء ه  لال لبتلكيب معو بم  هفظ لقد عادد لسان عصافار 

 لبكو  ثم قو : لبت  ت لد هينو لباوء لتأاز لختيور

لمو عدل لال لبعالي    ت لد هيه لباوء إ  ه  يللرة  ل شوذ من لبكاو   هفاظ  

 ل   قوب عليه"

كعاو   اا ز لااال لباااي ناالب إبيااه,  ن ذكاال"  ااا  دلرة جلأا " قااد لرد هاا  شاا ل 

 شوعل جولل   خل غيل لملئ لبقيس لا ععلل سن لبحثور  لذبك قابه:

 ُمد ٌّ عل   شاوبِه  تنعنــــــمُ   ُجْلُأــــــ  لُكنّو كأنّو  نْا ن دلرةِ 

 ّمو لتصو  "  خيعو" "مو" نكلة ه  غيل سيت لملئ لبقيس لبلوسم, هلم تااكل بناو 

 كتب لبنها للبلغ  من شاللدل غيل قا  لبلوعل:

ْقدو لهوءو سه من  نْعظِم لبقـــلبِ   هِْه سوب قاد لسوأل عــون  خيّعـــو  عن

    أاز لبلكان إبيه  ل لألخا سه:للا شولد خقيم 

 هضاوً  - من لبلغ  لب وبي -لإن جوز -:  نّه رلى ستحفيف " خيعو" لبيس لبتحفيفاألولى

 عن إن لال لبتحفيف إنّعو جئ سه  نضاوط لزن لبلولد. هنا إذن من لبضللرلب.
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ل :  نه شاولد مأناا      الف قوةلاه. لماو جاوء مأناا  لبقوةا   ل بضاللرة شا الثانية

 1هليس سهأ  ل   أاز ل ثتأوج سه كعو صل  سابك لسن لألناوري"

 للباي  ادل بلاوثي س د لال لب لض: 

  ّن مو ذلب إبيه لبنهوة من لبتاجينوب لبلوسق ، تقا  عل   خوب ل لتعو 

ه  وً, للبلسوبهلك  لإلعللسي  ه  لبللل وب لبعت ددة بلايت, هوبنصب  قتض  لجنوً إعللسي

 ً  آخل, لكابك لبأل.  قتض  لجنو

للباي  ظنل  ّن   خيعو   دلة من  دللب لبع ون  ه  لب لسي  لبت  تفيد كعاو  الى 

لبنهوة لبقدموء، لمن تا نم من لباوثثين لبع وصل ن  ل ختصوص  للا لبع ن  لبعطلد 

بنو  قا  لبدكتار ثناو ثادلد:" إن لاال لبتلكياب بايس مان  دللب ل خاتثنوء ها  لبهقيقا , 

 2ه سع ن  "خصاصوً"  كود  كان مطلدلً."للخت عوب

ل قا  لبدكتار كولم إسللليم:" ل نّنو تفيد ل ختصوص, هقابنو: جوء لبقا   خيعو 

ز د, بايس هياه د با  علا   نّاه  فياد ل خاتثنوء, ألّن ل خاتثنوء إخاللج, لها  لبعثاو  تأكياد 

 3لتحصيد عل  مأ ء "ز د" م  لبقا "

ييا  سيت لملئ لبقايس س اد  خايعو هيظنال  ن لبتع  مو ل خم لبعنصاب لبالرد ه 

عا  و  لب ظي قلب لبتاجينوب لبت   قتضينو مقاو  لبايات, ألنّاه كعاو قيا : إنّاه  اا  مان لأل ا

 من بنهوة  نّ لبت  لمتوزب سه هأسنعه، لقد قو  لبتعيي  سنال لبتايين هكعو لا م لا  عند ل

  لم خعوب لبتعيي  إزلب  لإلسنو  لإهودة لبتايين.

لب ّ  من لبعنوخب بلعقو   ن نحتم مو لرتضينول من ر ي سعو جوء عند لسان   ايش,  

 .4 قا :" ل   لتثن  سوخيعو إ  هيعو  لد ت ظيعه"

                                                             
 44-43ردنا  لب ادد  سيد ل خيعو  سين ثاوب لبعصطلن لتعلد ل خت عو , سهي, مأل  مأع  لبلغ  لب لسي  لأل  1

 309-308, 1413رسي  لبثون   -1412جعودى لأللب  
 310: 1412عو   43، 42"سيد ل خيعو" سهي .... مأع  لبلغ  عدد   2
 135ل ختثنوء ه  لبتللث لبنهاي للباوغ :   3
 86: 2شل  لبعفص    4
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 المسألة الحادية عشرة

 إعرا  أسماو األفعا 

 

 قا  لبلي : " لمو ذكلل س ضنم من  ّن  خاعوء لأله او  منصااس  لبعها  علا   

إذ با كونت كابك بكونت لأله و  قالنو مقدرة, هلم تكن قوةع  مقو  لبعصدر  ، بيس سل ء, 

لبف  , هلم تكن ماني ...لقو  لبفللء: لبكوف ه  جعي نو: ملهاب بكانه ها  مكاون لبفوعا , 

لبيس سل ء, ألنو ن لف  ن لبكوف: ه  "عليك لإبيك لدلناك", لاا لبااي كاون قاا  نقا  

لرلً, سل ,  عكن دعاى ذبك ه  نها: ثيّنلك,  لال لألبفول إب  م ن  لبف  , لقد كون مأل

للااو , ألن لبكااوف باام  ثااات ماا  لااا ن ل خااعين قااا  صاايللرتنعو, لخااع  ه اا , ماا   ن 

لياا  س ااض لبضااعوةل ماياا  س ااض خااوف لألصاا , ل ناغاا   ن  قااا  إّن هاا  نهااا: 

رل د, للاو, مأاّلد ن عان لبكاوف, ياعيللً ملاتتللً كعاو ها : ليالب, ل   قاا  سهااف 

 ألن لبفوع     هاف.لبكوف, 

لقااو  لبكلااوة : لبكااوف هاا  لبأعياا  منصاااب, للااا  ياا ف, ألن لبعنصاااب قااد  

  أ ء س دلو: صل هوً, نها: رل د  ز دلً لعليك ز دلً.

لقو  لسن سوسلوذ: لبكوف ه  لبأعي  ثلف خطوب, كعو ه  ذبك, ل اط  قابه سعاو  

 91, 90, 86: 3 لرد عل  لبفللء"  

 نّد خوهين: ذكل لبلي  ه  لال لب 

 : ماق  إعللب  خعوء لأله و  من لإلعللب عل  لبنصب "مصدرلً".األو 

: ماق  إعللب لبضعوةل لبعتصال  سأخاعوء لأله او  هعان لبنهاوة مان عادّلو والثاني 

هوعوً, لمننم من عادّلو مف اا ً ساه, لماننم مان قاو  إنّناو ثالف خطاوب   ماقا  باه مان 

 لإلعللب. لإبيك لبتفصي .

ضاا  لبعقااو  تفصااي  لبقااا  هاا  مولياا   خااعوء لأله ااو  للخااتوف لبنهااوة هاا     قت 

تقلاايعنو. كااابك    تطلااب لبعاقااف تفصااي  لباجااال لباوقياا  هاا  إعااللب  خااعوء لأله ااو . 

 هيعكن بلقورئ لبكل م  ن  ت لد من كتب لبنها بي لف  س ود ذبك لبتفصي .

بيااه عنااددو ماان لبنهااوة  مااو لبقااا  سأنّنااو منصاااس  علاا  لبعصاادر   هنااا ر ي ذلااب إ 

 ل عكن لبنظل إبيه لهم لآلت :

ً  ل  -1 لنو  ر يو نلب إب  لباصل ين للسن  س  لبلسي  سإعللسنو مف ا ً مطلقو

  خعوء نوةا  منوب لبعصدر..
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 قا  لسن  س  لبلسي : " لمن لبنهاا ين مان ذلاب إبا   نّناو  خاعوء بأله او , لبناو 

 نّناو  خاعوء, للألخاعوء إذل لق ات ها  لبكاو  ماي  من لإلعللب, لل  منصاس  لذباك 

لبعفيد هوسد  ن تكان ملهاع ,  ل منصاس ,  ل محفاي  ه  لبلفظ  ل ه  لبتقد ل,  ل ه  

إذ لا   خاعوء مانيا   ن  كاان بناو مايا  مان لإلعاللب, هنظاللل  -لبعاي  هوسد بنال 

 1 ..."سعوذل تلهم من لألخعوء هل لل  قلب لألخعوء إبينو لبعصودر لبنوةا

ل قااا  لإلمااو   هياا  ساان ثعاا ة: " هااإذل كوناات سع ناا  لألماال هناا  منصاااس  علاا   

 2لبعصدر  "

ل قا  لألزللي: " لل  ل   خعوء بألبفاول لبنوةاا  عان لأله او   ل بع ونيناو مان  

لألثدلث للألزمن  ل خعوء بلعصودر لبنوةا  عن لأله و ...قو  سوألل  جعنار لباصال ين 

ط لنلاه إب  لولل قاا  خاياا ه للبأعوعا  لسوبثوباي جعوعا  مان لسوبثون  صوثب لبالي

 3لباصل ين"

من لبنهوة من رسط مصدر تنو سلل د, لب ّ  مو جوء عند خياا ه  د د ذباك  قاا :   -2

 " لال سوب متصلف رل د: 

 تقا : رل د ز دلً, لإنعو تل د  رلد ز دلً.

 :4قو  لبناب 

نِ  ليّو ُجدَّ مو ثنْدُي  ُّمِ ل دلً عن و  مْ ـــــرن بكـْن سُْغُضُنــْم ُمتنعن   ِـنُ إبْيننـو لن

 هقد تاين بك  ن رل د ه  ماي  لبف  .

ل كان رل د   ضاوً صاف , كقاباك: خاورلل خايللً رل ادلً. ل قاباان   ضاوً: خاورلل  

 رل دلً, هيهاهان لبليّل ل أ لانه ثو ً سه لصف كومه.

 رل دلن...لمن ذبك قا  لب لب: ي ه رل دلً,  ي لي وً  

لثادّثنو ماان   ننااتّنم  نّااه خاع  ماان لب االب ماان  قااا : رل اد نفلااه, ج لااه مصاادرلً كقابااه 

 فضرَ  الرقا"*5 

                                                             
 164: 1لباليط   1
 110: نقوً عن " ماقف نهوة لبيعن من لبحوهوب لبنها  "   2
 195: 2شل  لبتصل ن   3
 477: 1شل   ش ور لبنابيين   4

 4مهعد :  * 
 245 -243: 1لبكتوب   5
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ل قااا  لبصاايعلي: "للبللساا :  ن  كااان مصاادرلً مضااوهوً  ل مفاالدلً, هوبعضااوف:  

 *"1فضر  الرقا كقابك: رل د ز د, سعن ب : يلب ز د, كعو قو  هللا عّ  لجّ : 

لااياط : " رل ااد لتيااد لكولعااو سع ناا   مناا  لقااد  االدلن مصاادر ن ل قااا  لب 

 2…"م لسين

دّ لسن لبهوجب لال لبل ي, ليا ّفه,  قاا : " للباجاه لألل  يا يف, ألنّاه   لقد رن

عن  با كون  رل د  منصاسوً نصب لبعصودر باجب  ن  كان ه له مقدرلً, ل حلج ثينئا

و كونات   ل خياا   ل جادعوً  لنهالاو بعا ن  كان لخم ه ا ,    تالى  ن  ُخاْقيو  ل رعياو

 مصودر لكون لبف   م نو مقدرلً لجب خللجنو عن  خعوء لأله و .

ل  ضااوً هإنّااه كااون  أااب  ن تكااان م لساا  كعااو هاا  قابااك: " خااقيوً ل "رعيااوً إذ    

ماجب ثينئا بلانوء, إذ م ن  لبف لي  إنعو لاا ها  لبف ا  لبعقادر   هيناو, لذباك    اجاب 

 3كلنو"سنوء كعو ذ

هوبفللء قد ذلب …  مو لبحوف لبثون  هنا ماق  لبضعوةل ه  نها: عليك لدلنك 

إب  ره  لبضعيل عل  لبفوعلي   خم لبف  ,  قا  لبلياط : " لمها  لبضاعيل لبعتصا  

 4سنال لبكلعوب هيه  قال :  ثدلعو: ره  لعليه لبفللء"

 ل ظنل  ّن لال لبقا     لتقيم بآلت : 

 من يعوةل لبله .لبكوف بيلت  -1

    اجد رله  بلضعيل. -2

  قا  لب كالي: " هوبله  معتن  باجنين:

 :  ن لبكوف بيلت من لبضعوةل لبعلهاع  أحدهما

إيوه  إبا   5:  نّه   رله  بلكوف لنو, ألّن لبعلهاب لنو يعيل    ظنل"والثاني

كونات ها  مايا  رها   نّنو با كونت هوعوً بم  أ  ثاهنو.   قاا  لسان   ايش: "ألنناو باا 

 6سأنّنو هوع  بم  أ  ثاهنو, ل نت تقا  رل د ز دلً"

                                                             

 4مهعد :  * 
 247 -246:  1لبتاصلة للبتاكلة  1
 122: 5لبنع    2
 745: 3شل  لبعقدم  لبكوهي    3
 125: 5لبنع    4
 458: 1لبلاوب   5
 40: 4شل  لبعفص    6
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 ّمو لبكلوة  هقد ذلب إب   ّن لبضعيل ه  ماق  نصب عل  لبعف ابيا ,  قاا   ساا 

 1ثيون: " هعالب لبكلوة   نّنو ه  ماي  نصب"

 2ل قا  لبلياط : " ثونينعو نصب لعليه لبكلوة "

لإبياك  لبعف ا  ساه  اأت  س ادلو نهاا: علياك ز ادلً لمو قوبه لبكلوة  هيه نظل؛ ألن 

. , لدلننكن لبطل من  لبكتوبن

 قا  لب كالي: " للبنصب سوط , ألن لال ل خم  ت دى إب  مف اا  للثاد, للاا 

 3ز د, للبكوف بلعحوطب, هليس ز دلً س  غيلل"

ل مو لباصل ان للألخفش هقد ر لل  ّن لبضعيل ه  ماق  جل سوبهلف قاله,  قا  

 4ثيون: " لمالب لباصل ين  نّنو ه  ماي  جل" سا 

ل قا  لبلياط  مصههوً لال لبل ي: " ثوبثنو للا  لألّصن  لمالب لباصل يّن 

 جالٌّ  ألّن لألخفاش نقا  عان عالب هصااهوء" علاّ  عااِد هللا ز ادلً" سأال عااد هللا, هتااايّن 

 5سابك  ن ّ لبضعيل مأللر لبعاي ,   ملهاعه, ل  منصاسه"

لال لبقا , لمعو جوء ه  ذبك مو قوبه لب كالي: " للبأل سوط    ضوً ألّن لقد ُردّ 

لبأل  كان سوبهلف, لبيلت رل د ثلهوً,  ل سوإليوه  للال لألخعوء   تضاوف, لألنّناو 

 6تثات م  لألبف للبو  ه    لبنأوء  ". 

 ّماو لبقااا  لألخياال هنااا منلااب إباا  لساان سوسلااوذ للسان عصاافار هاا  عاادّلعو لااال 

عوةل ثللف خطوب   مه  بنو مان لإلعاللب,  قاا  لب كاالي: "لقاو  لسان سوسلاوذ لبض

. ل قا  لسان عصافار: " هاإن 7ه  شل  لبأع : ل  ثلف خطوب كوبكوف ه  رل د "

لتصلت سه كاوُف محوطاا , نهاا قاابنم: رل اد  ز ادلً كونات ثالف خطاوب سعن بتناو ها  

  8ذبك"

ن ل  اادل ها  لاال لبال ي,  قااا : لقاد  خاا ساه لسان   اايش لبصان ون  مان نهاوة لبايع

سهااللف لبحطاوب لبتا    مايا  بناو ماان …"لمان لبالجاب  ن تقادر لبكوهاوب لبتا  ه 

                                                             
 214: 3ل رتلوف   1
 125: 5لبنع    2
 460 -458: 1 لبلاوب   3
 214: 3ل رتلوف   4
 125: 5لبنع    5
 460 -458: 1لبلاوب   6
 460: 1لبلاوب   7
 133 -132: 1لبعقلب   8
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لإلعللب, هإذل قلت:  عليك  ل  إبيك  ل  دلنك  هوبكوهوب ثللف خطوب    هكم علا  

ماي نو سل ء ل   أاز  ن تقدر سوألخعوء, ألنّنو باا قادّرب سوألخاعوء  متنا  ذباك مان 

منه  نّه قد خع  عن لب لب:   لبنأوء   سوألبف للبو  للبكوف, هلا كونت لبكاوف لجال, 

لخعو بأع  ه  لال سين لألبف للبو  لسين لإليوه , للال  عتن , هصّن  ن لبكوف ثالف 

 1خطوب"

 ن للختكعو ً باوق  لاال لبحاوف نالي  ن نااكل ماو جاوء عناد لبااوثثين لبع وصال

 بن لف ماقفنم معو خام.

لة تار إسللليم لبلومللة   ت أب كيف تكان  رل د لسله  ملة مصدرلً لماهوبدك

  خلي لخم ه  , للبع ن  هينو للثد للا لإلمنو  للبتل .

للعو   قا : " لقوبال: ه  رل د لسله: إننعو مصدرلن إذل كون مو س دلعو مأللرل

ون إذل كا منصاسون سف   مضعل عل  لبعصدر نها: "رل ادن لسنْلاه ز اد" للعاو لخاعو ه ا 

 س دلعو منصاسوً نها: " رل د ز دلً لسله ععلل"  ي:  من  ز دلً للتل  ععلل.

 قا : كياف تكاان لبكلعا  لخام ه ا  تاورة لمصادرلً منصااسوً علا  لبعصادر تاورة 

 خلى ه  ثين  ن لبع ن  للثد, للا " لإلمنو " ه  "ُرلن ْد" ل"لبتّل " ه  "سنْلهن"
2 

هقاد تطالق سوبتفصاي  إبا  كلعا   رل اد  لذكال  ل مو لبدكتار مهعد عاد هللا جاال

لختوهوب لبنهوة هينو, لرسط ذبك سقدر كايل من لبلاللد بايون م نولاو ها  لبتللكياب إبا  

 ْن لرتضاا  بنفلااه ر  ااوً، للهاام هيااه ماان ذلااب إباا  مصاادر تنو،  قااا : "لإناا   مياا  إباا  

إبيااه   ضااوً لعتاااور "رل ااد" هاا  لااال لبتللكيااب مصاادرلً علاا  لألصاا , للااال مااو  ااالب 

للاا ماو  -لبدكتار خاليم لبن يعا  عضاا لبعأعا  لب لعا  لب للقا  ل ّماو سناورل علا  لبفاتن

هعان لبيلايل تفلايلل سأناه تثايات باه علا  ثوبا  للثادة  - لتدبان سه عل  كاناه لخام ه ا 

 ختصوصه سنال لبتللكيب كعو ه  "خلعون لسطإن للشاكون لشاتون". سا ، إنّا  ألميا  

م لسااوً هاا  ثوباا  لتصااوبه سوبكااوف, ل كااان لبتلكيااب ماان إيااوه  إباا  لعتاااورل مصاادرلً 

لبعصدر إب  هوعله م  نصاه لبعف ا , لسابك نلتا د كا  لبعأاود ب لبتا   قومناو لبنهاوة 

منا خياا ه ثاا  لبكوهاوب لبتا  لعتالللاو  ثالف خطاوب بايس بناو مها  مان لإلعاللب 

       3ل نّنو جوءب بتأكيد لبحطوب"

خنوء لبايوت  إبا   نّناو مصاودر لخاتحدمت لخاتحدلموً خوصاوً سينعو ذلات لبدكتارة 

 ه  لب لسي  بلد ب  عل  لألمل.
                                                             

 424نقوً عن ماقف نهوة لبيعن من لبحوهوب لبنها  :   1
 130لبنها لب لس  نقد لسنوء:   2
 85 -84لب لسي :   خعوء لأله و  ل خعوء لألصالب ه  لبلغ   3
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تقا : " له  لب لسي  مصودر خوص  لخت علت بألمل نها: رل اد, تنْياد سع نا :    

 منااا   , ل  سنْلاااهن  سع نااا :  لتااال   , ثياااي  ااالى لبااااوثثان  نّناااو مصاااودر هااا  لألصااا  

 1لخت علت بلد ب  عل  لألمل"

 للباي  لتضيه لباوثي س د لب لض لبلوسم لآلت :  

 ن لبضعوةل لبعتصل  سأخعوء لأله و  ثللف خطوب تأت  م نو باياون لبعحوطاب  -1

ل  عوق  بنو سو خعي  من قل ب  ل س يد, لمو ذلب لبنهوة إب  ذبك إ ّ من قايا  

خاياا ه  تال ل لبهلك  لإلعللسي  بعو س د لخام لبف ا ,  قاا  لسان   ايش: " لذلاب

إب   نّنو ثلف مألد من م نا  ل خاعي  بلعحوطاب كوبكاوف, ها  ذباك, ل لبئاك, 

 2للبنأوء , للبصهين مالب خياا ه"

, علياِك,   لإن كون لنو  مي  إب  عدّلو كتل  بغا   للثدة سهلاب لبعحوطاب علياكن

خام لل  ثوج  تدعا إب  هص  لال لبأ ء عنناو  لبكاوف لنهاال  إ  إذل جاوء …. عليكم

 …"ف   م  م عابه ماوشلة نها: رل د ز دلً لب

ل ّمو من ثيي إعللب  خعوء لأله و  للبقا  سوبعصدر   هيظنل  ن إعللسنو عل   -2

لبعصادر  لبعف اا  لبعطلام,  ل  ننااو نوةاا  عناه   هناا قااا     عيا  لباوثاي إباا  

لألخا سه؛ ألن كثيللً مان خصاوةد لبعصادر  ل ماو  نااب عناه    نطاام عليناو, 

هضاوً عاان ذبااك هااإن س ااض  قلااومنو بايس هيااه ليئاا  لبف اا  كوبعنقاباا  عاان لبأااور 

للبعأللر للبظلف، ل ادل  نّنو صيغ جوءب ها  لب لسيا  بتاددي دلرلً د بياوً   

عوق  به سوإلعللب هن  تاق  كعو لردب ه  بلون لب لب بنو دلر ه  لبتلكياب 

لكاب, لب ّ  ذبك مو عاّل  دد ه لبعتكلم بغلض ه  نفله من لألمل للبتاج , للب

عنه لسن لبلللج: "هأعي  لال لألخعوء لبت  خع  سنو لبف   إنعو  ر د سنو لبعاوبغ  

 3لبا  ذبك بكونت لأله و  قد كفت عننو"

 مو ماو جاوء منناو علا  ليئا  لبعصادر نهاا رل اد لسنْلاهن  هيغلاب عليناو لبعصادر    

  يوً  ل  رعياو  ل يالب لبلقاوبثعوً عل  نظيللو من لبعصودر لبعنصااس  نهاا:  خاق

 ً ً  لقد عاّل عن ذبك لبنهوة، للا مو  شور إبيه خياا ه لتا ه هيه لبنهوة قد عو  .لثد ثو
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 المسألة الثانية عشرة

 إعرا  "مثال" مع الفعل "ضر "

 

 قا  لبلي : " لقد ج   س ضنم "يلب" م  "لبعث " سع ن  "صايل" كقاباه 

لنها ذبك, لإبيه ذلب لألندبل , هيكان "ماثوً"  1مملوكاً ضر  للا مثالً عبداً ت وب : 

مف ا ً  ثونيوً, ل "عادلً" لا لألل ,  ي ج له "مثوً"  ل صاوغه ماثوً, مان يالب لبحاوتم 

للبطين. ل أاز  ن  قو : م ن  يلب مثوً,  ي: سين هنا مت د إبا  للثاد, للبعنصااب 

 173: 4س دل: عطف سيون"   

اينلن  باال ذكل لبلي  ه  لال لب  بن  سع ن   صن لن ْ ِ  لبف    ين ند خوهوً ثا  جن

  للل  نصب مف ابين.  ل سع ن  سيّن هينصب مف ا ً سه لمو س دل عطف سيون.

 لإبيك لبتفصي :

بن  قد  ها  مها   صايّل  هينصاب مف اابين  لن ذلب هل م من لبنهوة إب   ن  ين

هاوة إبا  قاا ،  قاا  لسان موباك: لقد نلاه لبلي  إب  لألندبل .سينعو نلااه هل ام مان لبن

 2"ل بهم قا  سأه و  لال لباوب يلب لبعت لق  سوبعث "

بن   نصب مف ابين مث  "صيّل" ل دخله  لن  مو لسن  س  لبلسي  هقد صل   ّن  ين

عل  جعل   صلنعو لبعاتد  للبحال  قا : " لكابك يلب تقا : يلست لبالب خاالرلً, 

َِ َمثالً ما بعوضةً  إّن للاَ اللمن لال قابه خاهونه  هناال كلناو مان  3يستحي أْن يَْضرَ 

سااوب لنناات, ألنااك إذل  خااقطت لبف اا  للبفوعاا  سقاا  ملااندو لملااند إبيااه هتأماا  لااال هإنّااه 

 .  4صهين"

ل قا   سا ثيون ماينوً  ّن من لبنهوة مان بام  قصالل علا  لبعثا : "ل ّماو  يالب  

ااايّل مااا  لبعثااا  قااااو  ت ااا أن يضلللر  ملللثال مللللا وب  هاااالب قاااا  إبااا   نّناااو سع ناااا  صن

يّل م  غيل لبعث  نها: يلست لبفض  خوتعوً, بعوضةً  ...ل جوز س ضنم كاننو سع ن  صن

 5ليلست لبطين خ هوً"

 

                                                             
 75لبنه :   1
 85: 2شل  لبتلني   2
 26لباقلة:   3
 434: 1لباليط   4
 63-62: 3ل رتلوف   5



608 

 

لقد علض لبلياط  لال لبحوف هععو جوء عندل: "ل بهم قا  سصيّل  يلب   

ً م  لبعث  نها:  واضر  2 أن يضر  مثالً ما بعوضة1 ضر  للا مثالً عبداً مملوكا

 3لهم مثالً أصحا  القرية

هقوبال: ل  ه  لآل وب لنهالو مت د   إب  لثنين....لذلب لسن  س  لبلسي : إب   ّن 

"ياالب" سع ناا  صاايّل  مت ااد  ثنااين مطلقااوً ماا  لبعثاا  لغياالل, نهااا: ياالست لبفضاا  

 4خلحو ً: لمو  إبيه  سا ثيون"

بقالآن ها  لاال لبحاوف؛ ب   من لبعنوخب بلعقاو   ن نالى ماو جاوء عناد م لسا  ل

بن  سع ن   صيّل  , ل عكان  لن بنلسط ذبك سعو لختلند سه من  أي  نصب ل خعين سـ  ين

مان لبع السين لباا ن للتعاال  - ن نأخا لقتاوخوً جوء عند لبلعين لبهلا , ألنه عل  مو  ادل

لقي  : م ناول لبتصااييل, هيت ادى  ثناين نهااا: …ستاجياه لاال لبحاوف,  قااا : "  ضالب

 6َضَرَ  للاُ مثالً كلمةً ل قا    ضوً: "قابه: … 5ست لبطين بانوً"يل

لبثااون :  ن "ياالب" مت د اا   ثنااين, ألننااو سع ناا : صاايّل بكاان ماا  بفااظ لبعثاا  

 7خوص . لقد تقد  لبعاياب, هتكان" كلع " مف ا ً  ل , ل"مثوً" لا لبثون  لقد تقد "

دّ لبنهوة عل  من  جوز نق   يلب  إب  م   ن  صيّل: لقد رن

َ  مثللم فاسلتمعوا  قا  لسن موبك: " للبصالب  ن   تلهم سنو هوعله بقاباه ت اوب   ُضلر 

هان  يلب لبعاكارة بعو بم  لم هوعله للكتفت  سعلهاعناو, ل   ف ا  ذباك سلا ء  8له

 9من  ه و  لال لباوب"

 10…"ل  دل ه  ذبك لسن عقي ,  قا : "ل   لهم يلب م  لبعث  عل   لألصن 

للباي  ظنل بلاوثي  ن ماو ذلاب إبياه لبأعناار للسان موباك إبا   ناه غياُل جاوة ل  

" عل  "صيّل" لإسقوةنو عل  ثوبنو من لبت دي بعف ا  للثد, للباي ج    بن لن ثع  "ين

 لباوثي  أخا سنال لبل ي مو  أت :
                                                             

 75لبنه :   1
 26لباقلة:   2
 13 س:   3
 220: 2لبنع    4
 163: 1لبدر لبعصان   5
 23لسللليم:   6
  266: 4لبدر لبعصان   7
 73لبهج:   8
 85: 2شل  لبتلني    9
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ّعن لبف   م ن  ه   آخل؛ ألن لبتضاعين كعاو قاو  لبنهاوة     عاد  -1 لألص    ّ  ُضن

بيااه,  قااا  لبلااياط : " للبتضااعين    نقااوب ل   ناغاا   ن  أ اا   صااوً ثتاا  إ

 1 كثل"

بن  إباا  م ناا   صاايّل  ماان آ ااوب قلآنياا   -2 االن مااو لختلااند سااه لبعأياا لن بنقاا   ين

محتلف ه  تاجيه إعاللب ل خام س اد يالب هت اددب هياه  قاال  لبنهاوة ماو ساين 

خاارة لباقالة.  ل ها  لآل ا    مان 26لباد  لعطف لبايون للبحال كعو ه  لآل ا   

  من خارة إسللليم, لب ّ  لبعقو  منوخب بنق  ج ء معو ذكلل لبلاعين عنناو 23 

بن هللا مثوً كلع من ت دد باجال لإلعللب: قابه  لن  هيه ثوث   لجه: 2ين

 ثدلعو: "يلب" مت د   بالثد سع ن  لعتعد مثوً, للي ه، ل"كلع " عل  لال  

  كلعا  طياا  كلاألة طياا , للاا تفلايل بقاباه: يالب هللا منصاس  سعضاعل,  ي: ج ا

 ب محللي.مثوً" كقابك: " شلف لألميل ز دلً: كلول ُثلّ ً, لثعله عل  هلب" لسه سد  ل

لبثااون :  ن "ياالب" مت اادي  ثنااين, ألننااو سع ناا : صاايّل بكاان ماا  بفااظ لبعثاا   

لقاد  " لاا لبثاون خوص , لقاد تقاد  لاال لبعايااب هتكاان "كلعا " مف اا ً  ل , ل"ماثوً 

 تقد .

لبثوبي:  نه مت د بالثد, للا "مثوً" , ل"كلع " سد  منه, ل"كلألة" خال ماتاد   

 3مضعل,  ي: ل  كلألة طيا "

ثوً عنْادلً  مو مو ذكل ه  قابه ت وب   -3 بن هللان من لن معو لختلاند ساه لبليا  علا   ين

 عكن ردل سوآلت :نصب  مثوً لعادلً  مف ابين بضلب عند من  جوز ذبك هي

إن لبعف ا  سه بلف   يلب لا مثوً  مو عادلً هيادل بلاوثي  نّناو  قالب بلتعييا ,  -1

لب ّ   مو قوبه لألباخ   د د ذبك  قا : "له  إسنو  لبعثا   ل ً ثام سيوناه سعاو ذكال 

 4مو    حف  من لبأ لب "

اس, لكعو لا م لا  لب لسي  بغ  ت تعد عل  لإل ضو  للبا د عن مو  ددي إب  لبل  -2

بن ه    هتوج مف ا ً للثدلً, ههين نادخلنو ها  ساوب  لن ه  تللكيب لب لسي   ن ين

نصب مف ابين هإننو نضطل إب  إثدلث باس ه  س ض لبتللكيب معو  دخلنو ه  

سوب لبعأوز  ل لخت عو  لبكلع  ه  غيل ماي نو لألصل , ههاين نقاا : يالب 
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ل هو  تاودر إب  لبالن م ن  يلب سع نا  خوبدو مهعدلً نوجهوً لنهن نقصد صيّ 

إ قوب لبضلب لبكن  فنم م ن  آخل كأعط   ل نهال, للال  اق  ملت ع  لبلغ  

ها  باااس   تهتوجاه لب لسياا  إذل عاال سكاا  معثا  صااله  ها  ماق ااه لبااي  قالااه 

 لب لف لل صطو  ل جتعوع  سين متكلع  لبلغ .

دّل سعاو قوباه لباصال ان  مو مو قوبه لبلي  من  ن  عادلً  عطا -3 ف سياون، هايعكن رن

 قااا  لبلااعين لبهلااا " ألن عطااف لبايااون معناااب عنااد جعنااار لباصاال ين هاا  

 1لبنكللب"
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 المسألة األولى

 عامل نصب المفعو  المطلق نحو: رجع القهقرى

 قااا  لبلياا : " للبقنقاالى هاا  رجاا  لبقنقاالى مصاادر سنفلااه كعااو ذكلنااو عنااد  

خااياا ه, لقااو  لبعااالد لااا هاا  لألصاا  صااف  لبعصاادر,  ي لبق اادة لبقلهصااوء للبلجاااب 

أنّه لبقنقلى, لعند س ض لبكاهيين لا منصاب سف   ملتم من بفظ, لإن بم  لت ع , هك

لبلااعوب لقاااب لااال لألخااعوء  قياا  تقنقاال لبقنقاالى لتقاالهد لبقلهصااوء, لنهااال, لعااد 

: 1لصفوً بلا ء لعاد  خاعوب  ه وبناو  ضا ف لبعاالاين, إذ لاا إثااوب ثكام ساو دبيا "  

299 – 300 . 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ثا  عوم  لبنصب ه  لبعف ا  لبعطلم نها:  

    نّاهرج  لبقنقلى هالب خياا ه إب   نّاه منصااب سوبف ا  قالاه, سينعاو ذلاب لبعاالد إبا

منصاب عل  لبعصدر   بصف  مهاله , لذلاب لبكاهياان إبا   نّاه منصااب سف ا  مان 

 بفظه.

 وإليك تفصيل الخالف:

ذلب خياا ه لمن تا ه مان لبنهاوة إبا   ّن لبعصادر نهاا لبقنقالى, للبقلهصاوء,  

ء لق د ْ دة خاقِ للبصّعوءن منصاس  سوأله و  رج , ل قن ندن, للشتع ,  قا  خياا ه: "لقن ندن 

ً ق د ن مناه. هعا تين, بّعو عنِع ن ه  لبهدث عع  ه  لبعّلة منه للبعالتين, لماو  كاان يالسو

 ذبك:

, للشتع  لبصعوء, لرج  لبقنقلى, ألنّه يلب من ه له لباي  خا   ق د لبقلهصوءن

 1منه"

ل قااا   سااا علاا  لبفورخاا : "لإن باام  لااتم ماان بفظااه لذبااك نهااا قابااك: ق ااد  

لبقنقلى, ألن ق د إذل ت دى إب  لبق اد لبااي  لاع  لبقلهصوء, للشتع  لبصعوء, لرج  

لبقلهصوء لغيلل هقد ت دّى إب  لبقلهصوء ه  لبأعلا  إذ كاون يالسوً مان لبق ااد لكاابك 

 2ل شتعو "

 قا  لسن جن : "ل  ع    ضوً هيعو كون يلسوً من ه له لباي  خا منه. تقا : ق د  

 3 ى, لعدل لبالك "لبقلهصوء للشتع  لبصعوء. لرج  لبقنقلى لخور لبأع
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ل قا  لب كالي: " ل مو قابنم: ق د لبقلهصوء, للشتع  لبصعوء, هوختلفال ه   

 ل خم لبعنصاب:

 ثااادلعو:  نّاااه منصااااب سوبف ااا  لبااااي قالاااه, ألن  لبقلهصاااوء  نااااب مااان لبق ااااد  

ل لبصعوء  ناب من ل شتعو  هإذل عع   ق د  ه  لبق اد لبأوم  ألنالعه كون عوموً ها  

 .1نه, بدخابه تهت لبأنس, لال قا  خياا ه"ناب م

لقااد لختااور لااال لباال ي لساان لبهوجااب لغياالل ماان لبنهااوة,  قااا  لساان لبهوجااب:  

"لل ختيور لألل  لبابك ناّاه علياه هقاو : ألنّناو  ناالب مان لبلجااب لل شاتعو  للبق ااد, 

: "لإن ل قا   سا ثياون 2للباي  د  عل  لخت عوبنو كابك مألدة عن ماصاهنو مطلقوً"

بم  كن به ه   عع  هيه لبف   لبظولل نها: قن ندن لبقلهصوء"
3 

 ّمااو لباال ي لبثااون  هنااا مااو ذلااب إبيااه لبعااالد للساان لبلااللج هاا   ّن لنااو  صااف   

 مهاله  ل  لبعصدر ه  لألص  نها: لبق دة لبقلهصوء.

,  قا  لسن لبلاّللج: " قاو   ساا لب ااوب قاابنم: قن نادن لبقلهصاوء, للشاتع  لبصاعوء 

ناال سلرج  لبقنقالى لاال ثلا  لتقليااوب بناو, لتقاد للو: لشاتع  ل شاتعوب  لبتا  ت الف 

 ل خم لكابك  خالتنو.

 4قو : لجعل  لبقا   ّن لبف      نصب شيئوً إ  له  لبف   دبي  عليه" 

ل قا  لألناوري: " ...لذلب  سا سكل سن لبلّللج إب   نّه صف  بعصدر مهالف,  

 5لبق دة لبقلهصوء" للبتقد ل هيه "ق د

لج   لب كالي لاال لبال ي منلااسوً باا ض لباصال ين,  قاا : "لمان لباصال ين  

مان قاو : لاا صااف  بعصادر مهاالف, تقااد لل  لبق ادة لبقلهصاوء  ه لاا  لاال ها  لبكااو  

 6ثاف, لبكن لب وم  لبصف  لب وم  ه  لبعاصاف, غيل  نّه سالخط "

 إب  منوقل :لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  هتوج   
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كعو لا م لاا  عناد لبنهاوة  ّن لبكاو  مان غيال تقاد ل لتأل ا  كاون  هضا    قاا   -1

ل ناوري: "لمو ذلب إبيه لسن لبلللج  فتقال إبا  تقاد ل ماصااف, لماو    فتقال 

   1ماصاف  لب  معو  فتقل إب  تقد ل ماصاف"

د  , ل قااا  لبلياا : " لألصاا  عاا2 قااا  لبلياا : " لإليااعور خااوف لألصاا " 

ل قاا   ساا ثياون : " لكاو  سغيال إياعور  ثلان مان  3لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

 4كو  سإيعور" 

إّن لال لبقا  محوبف بعو جوء خعوعوً عن لب لب, لقاد ناّد علا  ذباك لبليا ,  -2

 5 قا : "لعد  لبلعوب لقاب لال لألخعوء لصفوً بل ء"

ناااوري: "للباااي عليااه لألكثااللن إّن هاا  لااال لبقااا  محوبفاا  بلأعنااار,  قااا  لأل -3

 6مالب خياا ه" 

 مااو لبعااالب لبثوبااي هقااد نلااب إباا  س ااض لبكاااهيين لمضااعانه تقااد ل  ه ااو  ماان  

 لبعصدر نفله نها: تقنقل, تقلهد" 

 قا  لب كالي: "لمن لبنها ين من قاو   نتصاب سف ا  مهاالف دّ  علياه  ق اد   

 7تقد لل: تقلهد لبقلهصوء"

 .8س ض لبكاهيين لا منصاب سف   ملتم من بفظه"ل قا  لبلي : " عند  

دّل لهم لآلت :    للال لبقا     لتقيم ل عكن رن

هاا  تقااد للم: تقنقاال لتقاالهد" سُْ اادو   ثوجاا  سوبتلكيااب إبيااه, ألن ق ااد لرجاا   -1

للشتع  تغن  عن لبتقد ل,  قا  لب كالي: " له  ذبك ت لف ملتغن  عناه, ألن 

 تقلهد  با لخت ع  بكاون سع نا   ق اد , هاإذل لجادب بفظا   ق اد  كونات  لبا  

 9سوب ع , إذل ل   ص   تقلهد " 

                                                             
 176-175 خللر لب لسي :   1
 517: 1شل  لبلي    2
 303: 1شل  لبلي    3
 288: 1لباهل لبعهيط   4
 301 -300: 1شل  لبلي    5
 176 -175لب لسي  :  خللر   6
 265: 1لبلاوب   7
 300: 1شل  لبلي    8
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لبلااعوب، للااال معااو  ضاا ف مااو ذلاااال إبيااه،  قااا  لبلياا :  إّن ر  ناام    لااندل -2

 .1"لعد  خعوب  ه وبنو  ض ف لبعالاين، إذ لا إثاوب ثكم سو دبي "

ند لّه  لتللباي  ادل بلاوثي  ّن مو ذلب إبيه  كثل لبنهوة، لا لبل ي لألثلن، لب 

 بآلت :

ناه كاون  لبا ،  قاا  دعاتنم   تعي  إب  لبتقد ل للبتأل   لمت  ُثِع  لبكو  سدل -1

 سا ثيون: "ألنّه مت   مكن ثع  لبكو  عل  غيال إياعور ل  لهتقاور كاون  لبا  

 .2 ن  للك سه لإليعور لل هتقور

تعياا  لب لسياا  إباا  لبت اياال سوب اااورة لبعاااج ة لبعدد اا  بلغاالض دلن ثوجاا  إباا   -2

نااكل لبتطا  ، هوبت ايل سـ "رج  لبقنقالى، للشاتع  لبصاعوء..."  غنا  عان  ن 

م ه  ي كلع ، ألنّه تلكيب تو   هلن لبلكاب عليه. س  إنّه سنال لبصارة  هعا  

قيع  د بي  تفيد لبع ن ،  قا  لسن موبك: "لإن زلد م نول عل  م نا  عوملاه هناا 

اناو، لعدلل، لرج ت لبقنقلى، لق دب لبقلهصوء"  .3بايون لبناب نها: خلب خن

 

                                                             
 301: 1شل  لبلي    1
 159: 1لباهل لبعهيط   2
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 المسألة الثانية

 إذا لم يكن جارياً على حروف الفعلالعامل في المصدر 

 

 قا  لبلي : " ي قد  كان لبعصدر سغيل بفظ لبف  ، لذبك إّمو مصدر  ل غيل 

مصدر، للبعصدر عل  يل ن، إّمو  ن  وق  لبف   ه  ل شتقوق نها قابه ت وب  

وتبتل إليه تبتيال1  ل ً ن األرض  نَباتا يه، نها ق دب ، لإّمو   ّ  وقيه ه2وللاُ أَْنبَتكم م 

 جلاخوً.

لمالب خياا ه ه  كلينعو  ّن لبعصدر منصاب سف له لبعقدر،  ي تات  إبيه لست   

 تاتيو، ل ناتكم من لألرض هناتم ناوتوً لق دب لجللت جلاخوً.

لمالب لبعوزن  للبعالد للبليلله ،  نّه منصااب سوبف ا  لبظاولل، للاا  لبا ،  

 .303: 1لأئ  إبيه. " ألّن لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة م

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنهوة ه  نوصاب لبعصادر ها  نهاا قاباه  

لبف اا  لهااالب خااياا ه إباا   نّااه منصاااب سف اا  جااور عليااه،  وتَبَتّللل إليلله تبتلليالت ااوب  

 لبعاجاااد دبياا  عليااه، لذلااب لبعااوزن  للبعااالد للبلاايلله  إباا   نّااه منصاااب سوبف اا 

تاجاه س ض لبنهوة  نّه منصاب سوبف   نفله علا  ثااف لب للةاد. ل  لبظولل. سينعو  لى

اه ر ي آخل من لبنهوة إب  تفصاي  لبقاا ، هياللن إن كاون م نا  لبعصادر للثادلً هنوصا

 بك:لبف   لبعاكار،  ّمو إن لختلف لبع ن  هوبنوصب به ه   مهالف. لإبيك تفصي  ذ

وللاُ أَْنبَلتكم نهاا قاباه ت اوب  ذلب خياا ه إب   ّن نوصب لبعف اا  لبعطلام ها    ل :

وللا ه   مقدر دّ  عليه لبعاجاد،  قاا : "لقاو  هللا تااور  لت اوب :  من األرض  نَباتاً 

وتبتّلل ألنّه إذل قو :  ناته هكأنّه قو : قد نات. لقاو  عاّ  لجاّ :  أنبتكم من األرض نباتاً 

 ".3 ْ ، ألنّه إذل قو  تاّتّ  هكأنّه قو : سنتِّ إليه تبتيالً 

لبكنّنعااو  –إ   ّن لبلفااظ ملااتم ماان هِْ اا  لبعصاادر  –ل قااا  لبعااالد: "لمثاا  لااال  

بيه، لبا كون عل  إعل : لستّ   وتَبَتّل إليه تبتيالً قابه عّ  لجّ :  – لتانون ه  لبد ب  

 تاتّ  بكون تاتوً.

بااا كااون علاا   نااات بكااون إناوتااو. لبكااّن  وللاُ انبللتكم مللن األرض نباتللالكااابك:  

  نّه إذل  ناتكم ناتم ناوتو. –لهللا  علم  –لبع ن  

 لقو  لبلوعل:  
                                                             

 .17نا :   1
 .8لبع م :   2

 .82-81: 4لبكتوب   3
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و لختقاْلتن ِمْنــــ ْيُل لألْمِل من خن ــــــو  ـهُ لن بْيسن سأْن تنتناّ نهُ لِتّاوعن لن
1 

 2للال كثيل جدلً.

دّلً علا  مان ذلاب إبا     نّاه  الى ععا  لبف ا  لب ّ  ها  لاال لباند عان لبعاالد رن

لبظولل،  قا  لسن   يش: "هنال لبعصودر  كثل لبنها ين   عا  هيناو لبعااكار؛  تفوقنعاو 

 3ه  لبع ن ، للا ر ي  س  لب اوب لبعالد للبليلله ".

ل قااا  لبلياا : "لمااالب لبعااوزن  للبعااالد للبلاايلله   نّااه منصاااب سوبف اا   

 4لبظولل"

سحوف مو لرد ه  لبعقتضب لسحوص  ه  إيوه  إب  ذبك هإن لبعالد بم  صل   

 كتوسيه لبكوم  للبفوي .

لقااد للصاا  لبنهااوة ذكاال لباال ي لبلااوسم عاان خااياا ه للبعااالد،  قااا  لبعاصاال :  

لقااد لقتفاا   5"لبثااون  بلااياا ه، للااا  ّن لبنوصااب بااه ه اا  مقاادر  ي:  ناااتكم هناااتم ناوتااو"

سان خاللف، لزعام  نّاه  ثللعو لسن خللف،  قاا   ساا ثياون: "لماالب لبعاالد لتا اه ل

مالب خياا ه  ناه منصااب سف ا  ذباك لبعصادر مضاعل لبأاوري علياه للبف ا  لبظاولل 

 .6دبي  عل  ذبك لبعضعل لبتقد ل ناتم من لألرض ناوتو"

ل قااا  لبلااياط : " نّااه منصاااب سف اا  ذبااك لبعصاادر لبأااوري عليااه مضااعللً،  

 .7لل بلياا ه"للبف   لبّظولل دبي  عليه، لعليه لبعالد للسن خللف، لع 

 لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  عكن لبنظل إبيه من نوثيتين: 

إّن ه  قابنم تقد للً لإيعورلً للا خوف لألص ،  قا   سا ثياون: "لكاو  سغيال  -1

 .8إيعور  ثلن من كو  سإيعور"

فاس نإّن لبعصدر ن  هعون د ب  للثدة، خالًء كون لبف   لثللهه متطوسقين ها   -2

 محتلفين، هوألص  لصا  لبع ن  للياثه دلن باس.لبف    ل 

                                                             
 35د الن لبقطوم :   1
 .205-204: 2لبعقتضب   2
 .112: 2شل  لبعفص    3
 .303: 1شل  لبلي    4
 181: 1شل  كوهي  لسن لبهوجب   5
 .203: 2ل رتلوف   6
 .98: 3لبنع    7
 .159: 1لباهل لبعهيط   8
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ذلب لبعوزن  للبليلله  لقيا : لبعاالد،  ن لبعصادر منصااب سوبف ا  لبعااكار  ثونيوً:

 تفوقنعااو بفظااوً لم ناا ،  قااا  لساان   اايش: "هنااال لبعصااودر  كثاال لبنهااا ين   عاا  هينااو 

 .1له "لبعاكار  تفوقنعو ه  لبع ن ، للا ر ي  س  لب اوب لبعالد للبليل

ً ل قاا   سااا ثيااون: "لإن كاون غياال جااورل نهاا:   ، 2لهللا  ناااتكم ماان لألرض ناوتااو

 .3هعالب لبعوزن   نّه منصاب سنال لبف   لبظولل"

 .4ل قا  لبلياط : " نّه منصاب سابك لبف   لبظولل لعليه لبعوزن " 

عن لبتقاد ل لمو  كثيل من لبنهوة بنال لبل ي، للباي ج لنم  أخالن سه،  نّه س يد  

دلن ثوج  تدعا إبيه، لب ّ  لبلي  من  سلزلم،  قا : "للا  لبا ؛ ألن لألصا  عاد  

 .5لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

ذلااب هل اام ماان لبنهااوة إباا   نّااه منصاااب سوبف اا  نفلااه، لبكاان شاالطال ثاااف  ثوبثوً:

، 6لب للةاد.  قااا  مكا  ساان  سا  طوبااب: "لقيا : لااا مصادر  ناااتكم علا  ثاااف لب  ااودة"

 .7ل قا  لبعاصل : "إنّه عل  ثاف لب للةد" 

ل قا   سا ثيون: "للنتصوب  ناوتاوً  ساـ   نااتكم  مصادرلً علا  ثااف لب لةاد  ي: 

 8إناوتوً".

 ظنل عل  لال لبل ي لبعي  إب  لبتأل  ، ثت  تلايل لبقوعادة لبنها ا  نصاوً علا   

دّل س ّن لبعصدر  كان من ثللف لبف  ، لمو خلج عن لال لبقوعدة  ه وبتأل   توج إب  رن

  إبينااو. لبكاان لااال لبقااا     تلاام ماا  مفنااا  لبكااو ، هوبتلكيااب للياان للبع ناا  جلاا

وس اوً تهوبعصدر، لإن تغيل عن ه له له  لبف   لبعاكار د با  علياه  كاان لاال لبعصادر 

 به، زلدب ثللهه،  ل قلّت.

كون لبع ن  للثدلً، نها:  لى س ض لبنهوة لبتفصي  ه  لال لبحوف، هقوبال: إن  رلس وً:

، هوبنوصب باه لبف ا  لبعااكار، لإن كاون لبع نا  مغاو للً 1وتبتل إليه تبتيالقابه ت وب  

ً نها   .2وللا أنبتكم من األرض نباتا

                                                             
 .112: 1شل  لبعفص    1
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 قا  لبلياط : "للبثوبي: لبتفصي : هإن كون م نول مغو للً بع ن  لبف ا  لبظاولل  

و إلنااوب هالتم ناوتاوً، ألّن لبنااوب بايس سع نا  كوآل  ، هنصاه سف   مضعل، للبتقاد ل: هناا

  صّن تاكيدل سه.

 : 3لإن كون غيل مغو ل هنصاه سوبظولل كقابه 

قنْد تطّا ت لنطالءن لبًحّصِب*  *لن

ي لل نطالء سع ن  للثد، للختورل لسن عصفار"  ألن لبتطّاِ
4. 

دّلل ذباك،  ل ظنل  ن لال لبل ي هيه سُْ دو ععو خاقه، لب ّ  لبنهوة للبعفلال ن  قاد رن

ألن لبع ن  عندلم للثد ه  لبعصودر لبت  تق  مالق  س ضانو،  قاا  لسان   ايش: "هناال 

. ل قاا  لب كاالي: 5لبعصودر  كثل لبنها ين   ع  هينو لبعاكار،  تفوقنعاو ها  لبع نا "

 .6، لناوتوً لخم لبعصدر، هيق  ماق  إناوب"وللا أنبتكم من األرض نباتا"قو  هللا ت وب  

سقاا   ن نلاايل هاا  إطوباا  خاال    إباا  مااو جااوء سااه لباااوثثان لبع وصااللن عاان  

وف لبحااوف هاا  لااال لبعلااأب ،هنأ   ماان لباادكتار شاال ف لبنّأااور نعاذجااوً بعتوس اا  لبحاا

كم هللا لبلوسم هنا  لى " ن بلأعل  ه  لبتلكياب لبقلآنا   صاوً خاورب علياه، نهاا:  ناات

 من لألرض.

 هأصاهت لبأعل : هللاُ  ناتكم من لألرض. ثم قُدِّ  لبفوع  أللعيته، 

ثم  رلد هللا عّ  لج  تاكيد لبهدث سعهدثه لمن لق  عليه لبهدث لمكون لبهادث  

مااو  جااوء سعصاادر  لااوسه بفظاا  لبف اا ، لملااور  بااه هاا  ل شااتقوق، هأااوءب  ناوتااوً  بتدكااد

 خاقنو هأصاهت:

 ً  هللا  ناتكم من لألرض ناوتو

                                                                                                                                                                                   
 17نا :   1
 8لبع م :   2
ْقب16د الن ررس :   3 تْنِِه مللدةو كّ ِ صن  ، لصدرل: عنْن من
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 + فعل + مفعول به ضمير + قيد مخصص + توكيد = فاعل مقدم للعناية والتوكيد

= جعلاا  ه لياا  تها لياا  سوب  ااودة للبتلتيااب للبأعلاا  مدكاادة سوبعصاادر للبفوعاا  مدكااد 

 1سوبتقد م"

للباااي  االلل لباوثااي  ّن لااال لبعصااودر منصاااس  سوبف اا  لبعاااكار، ل ظناال  ّن  

  لب الب ها  مأ ء لبعصودر سنال لبصاار لبعت اددة  عثا  عاودة بنأيا  عناد س اض قاوةا

نطقنااو، هع لااا   ن لبعصااودر تناااب عاان س ضاانو للبع ناا  للثااد، للااال   لخااتوف هيااه 

. ل قااا  2سيااننم،  قااا   سااا لباقااوء: "للبعصااودر قااد تحتلااف، ل قاا  س ضاانو ماقاا  س ااض"

 3لبلعين لبهلا : "للبعصودر تناب عن س ضنو".

                                                             
 .216ماقف نهوة لبيعن من لبحوهوب لبنها  :   1
 .216: 1لبتايون   2
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 المسألة الثالثة

 رعامل النصب في نحو قولهم: له صوتم صوَت حما

 

 قا  لبلي : "  ن   ن قابه: صاب ثعور مصدر، هوةدته لبتلاايه، إذ لبع نا :  

مث  صاب ثعور. قابه: "س د جعل "،   نا  سناو نهاا: باه صااب للاال لبأعلا  ملاتعل  

علا  لخام سع نا  لاال لبعصادر لبعنصااب، للاا لبعاتاد  لبعلهااب، للا  ملاتعل    ضااوً 

لبهدث، للا لبضعيل لبعأللر سوبو  ه  عل  صوثب ذبك ل خم،  ي لباي قو  سه ذبك 

ملااأبتنو، لكااون  ناغااا   ن  ضاام إبياااه شاالطوً آخاال، للاااا  ن  كااان م نااا  ذبااك ل خااام 

لبعضاعان بلأعلاا  لباااي لااا سع ناا  لبعصاادر لبعنصاااب، عوريااوً بصااوثاه غياال  ز ، 

ثت   حلج نها قابنم: به علمو علُم لبفقنوء، لبه لدىو لادُى لبصالهوء، هاإن لبثاون  إذن، 

 كان ملهاعوً   غيل، ألن لبأعل  لبعتقدم ؛   تد  إذن، عل  م ن  لبف ا ،  عنا  علا  

 لبهدث.

ل كثاال لبنهااوة علاا   ّن لااال لبعصاادر منصاااب سف اا  مقاادر سااين لبأعلاا  لبعتقدماا   

للبعصدر،  د  عليه لبأعل  لبعتقدم  د ب  توم  مغني  عنه، هلنال لجب ثاهه، هوألص : 

ور،  ي تصاا ت ثعاور هاأقيم ل خام مقاو  لبعصادر كعاو ها  به صابو  صاته صابن ثع

 عط  عطوء، لكلّم كوموً، للولل كو  خياا ه  ّن لبعصدر منصاب سقابه: به صاب، 

   سف   مقدر. 

قو  خياا ه: لإنّعو لنتصب؛ ألنّك ملرب سه ه  ثو  تصا ت لم وبأ ،   ن   ّن  

ع ن   صاب؛ ألنّنو تدُ ه عل  لبعصدر لال لبأعل  ل خعي  سع ن  لبف   للبفوع ، هن  س

لبهااودث لعلاا  مااو قااو  سااه ذبااك لبعصاادر، لقااد لقتاالن سوبأعلاا  مااو دّ  علاا  زمااون ذبااك 

لبعصدر لبهودث  ي لبهو  لبعويي ، للا بفظ مالرب، ها  ملاأبتنو، هاوبعأعاب كوبف ا  

.  للبفوع . للال لجه قايٌّ

سع نااول هاا  لبأعلاا   لقااد قياا  إّن لب وماا  هاا  لبعصاادر لبعنصاااب: ل خاام لباااي 

لبعتقدم ، ألّن لبع ن : هإذل به تصا تو للبتصاا ت مصادر   عا  ععا  ه لاه إذل بام  كان 

مف ا ً مطلقوً، كعو  أ ء ه  سوب لبعصدر، هنا كعو تقا : عأاات مان يالسك يالبن 

 لألميل، لكقابك: يلسك يلبن ز دل خيل من يلِب ععلل يلسه. 

  ع  عع  لبف   إ  إذل صانن تقاد لل ساأن  له  لال تلدد، ألن لبعصدر عندلم   

له   منه، ل لعج با قلت: ملرب هإذل به  ن  صلخ صاللخن لبثكلا  سع نا  باه صاللخ 

 هإنّه قط  سهصا  لبف  .
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لعل  لباجنين لآلخال ن    كاان مان لاال لبااوب، ألّن عوملاه لاولل ل أااز  ن  

وعلد  1 ،صلنَع للات اوب    دّع  لبقاا  لبثاون  مان لاال لألقاال  لبثوثا  ها  نهاا قاباه

، ألن قالنااو مااو  ااددي م ناا   ه وبنااو، هيقااو : لااال 4صللبغة للال  3كتللا  للا 2 ،للا

 320-319: 1لبعصودر منصاس  سوبعاكارة قالنو بقيومنو مقو   ه وبنو". 

ذكاال لبلياا  هاا  لااال لبهااالر لبنهاااي لبطا اا  خوهااوً ثااا  لب وماا  لبنوصااب  

 نهاا: هاإذل باه صاابو صاابن ثعاور، هااكل  ن خاياا ه  الى عوملاهبلعف ا  لبعطلم ه  

ملاه لبعصدر قاله، سينعو ثك   ن س اض لبنهاوة  اللن عوملاهُ ه ا  مهاالف، لقيا  إّن عو

 لخم سع نول من لبف   لبعتقد  سع ن  لبتصا ت. لإبيك لبتفصي :

" هاا  قااابنم:   ذلااب خااياا ه إباا   ّن عوماا  لبنصااب هاا  لبعصاادر "صااابن ثعااورل

و سه هإذل به صابو صاب ثعور" لا لبعصدر لبعاكار قاله،  قا : لاال ساوب ما "ملرب

  نتصب هيه لبعصدر لبعلاَّهُ سه عل  إيعور لبف   لبعتلل  إلنوُرل.

لذبك قابك: ملرُب سه هإذل به صابو صابن ثعور، لملرب سه هاإذل باه صاللخو  

 صللخن لبثكل .

 :5لقو  لبلوعل لبنوسغ  لباسيون  

ْقاله ل س لنــدِ   دخيس لبنّْهــِض سوِزبُنــومن ل فن لبقنْ ا سوبعن  به صنل فو صن

 :6لقو  

لنْدةـــــ ْن  اكّ  إذل كون سوِكيــــو  ـهبنو سنْ دن إْخنوِد لبكنليم لن رنّ  من  لن

ْلقيه لبكوب لبّضالر ّـــو  لد لو لند لن لبثّْاِر  ننفض ر خنــــه   ناُبه سلن

هإنعو لنتصب لال ألنّك مالرب ساه ها  ثاو  تصاا ت، لبام تالد  ن تأ ا  لآلخال  

، هصاور  ا و ، علام  نّاه قاد كاون ثنامَّ عنعن صف  بألّل  ل  سد ً منه، لبكنّك بّعو قلت: به صابو

قابك: به صاب سعن ب  قابك: هإذل لاا  صاّاب، هاإذل لاا  صاّاب، ههعلات لبثاون  علا  

 .7ه صور "به صاب" سد ً منه"لبع ن  ...، لبكنّه ثاف لال ألنّ 

                                                             
 88لبنه :   1
 5لبلل :   2
 24لبنلوء:   3
 138لباقلة:   4
 22د الن لبنوسغ :   5
 192د الن لبنوسغ  لبأ دي:   6
 .356 – 355: 1لبكتوب   7
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ل قاا  لسان   ايش: "ل ّماو قاابنم: "مالرب هاإذل باه صااب صاابن ثعاور... هناا  

 .1منصاب...  ثدلعو  ن  كان منصاسوً سوبعصدر لبعاكار"

ل قا  لسن لبهوجب: "لمننو مو لق  بلتلايه عوجاوً س اد جعلا  ملاتعل  علا  لخام  

اب  ن  قاا  بغياال لبتلااايه كقابااك: ب  ااد صااسع نااول لصااوثاه قابااه بلتلااايه، لثتااللز ماان 

 صابو ثلن.

لقابااه عوجااوً، لثتااللز ماان نهااا قابااك بااه علاام علااُم لبفقنااوِء، لبااه زلااد زلاادُ  

 لبصلهوء. لقابه س د جعل ، لثتللز من  ن  ق  س د غيال جعلا  كقاباك: لبصااب صااب

 ثعور.

يالب  لقابه: ملتعل  عل  لخم سع نول، لثتللز من نها قاباك: مالرب هاإذل باه 

صاب ثعور. لقابه: لصوثاه، لثتللز مان نهاا قاباك: مالرب هاإذل ها  لبادلر صااب 

 .2صاب ثعور"

، لقااو  خااياا ه ألنّااك ماالرب سااه هاا  ثااو  تصااا ت …ل قااا  لساان لبهوجااب: "  

لم وبأا    نا   نّاه دل  علا  لبهادلث كوبف ا ، هكااون قاباك: باه صااب سعن با  هاإذل لااا 

 .3قابك: به صاب"  صاب، هظولل كومه  نّه منصاب سع ن 

لقااد لياا  لبنهااوة شااللطوً ب عاا  لااال لبعصاادر ذّكللااو ُجلّناام، ل ااادل  ن لبعقااو   

 منوخب باكل مو جوء عند  سا ثيون لقد تا ه هيه لألزللي من لبعتأخل ن.

 قا   سا ثيون: "لمن ذبك لبعصدر لبعلاه سه مل للً سهدلث س اد جعلا  جور ا   

ي  بل عا  هياه، نهاا: مالرب ساه هاإذل باه صاابو ه له لهوعله م نا  دلن بفاظ ل  صاوث

صابن ثعور، هإذل به صللخو صللخ لبثكل ، هإن بم  ل ل سهادلث نهاا: باه ذكاوءو ذكاوُء 

لبهكعااوء، هااوبله ، ل   أاااز لبنصااب لباام  كاان س ااد جعلاا  هااوبله  نهااا: صاااتُه صاااُب 

وبناوء ها  علياه ثعور، لإن بم  ها ه له لهوعله دلن بفظ نها: عليه ننْا و نااُ  لبهعاو ، ه

بيلت سفوع  م ن ، لكال: هينو صابو صاب ثعور هوبله  ه  نا  لبهعو  علا  لبااد ، 

 .4له  صاب ثعور عل  لباد   ل لباصف، للبنصب ه  مث  لا ن ي يف"

ل قااا  لألزلاالي: " ن  كااان لبعصاادر ه ااوً عوجيااوً تلاااينيوً للق ااوً س ااد جعلاا   

عل  صوثاه  ي لبعصدر هنال  رس   شللط.  ملتعل  عليه  ي عل  لخم سع نول لملتعل 
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زلد لبعللدي شلطوً خوملوً للا  ن  كان مو لشتعلت علياه لبأعلا  غيال صاوبن بل عا    

كعلرب هإذل به صااب صااب ثعاور   إذل باه سكاوءو سكاوًء ذلب دلليا   هوبعصادر لبثاون  

ل  علا  هينعو ه   عوج  للق  س د جعل  لل  به صاب لبه سكاوءو، لتلاك لبأعلا  ملاتع

لخم سع نول للاا لبعصادر لألل  لملاتعل    ضاوً علا  صاوثب لبعصادر للاا لبناوء ها  

 .1به"

عل  ثين ذلب هل مو آخال مان لبنهاوة إبا   ّن نوصااه ه ا و مقادر،  قاا  لألعلام:  

"ل أاز  ن  كان نصاه سإيعور ه   ل كان ذبك لبف ا  مان بفاظ لبصااب، ل أااز  ن 

 صّاِب صاابن ثعاور، ل كاان علا  لاال لبتقاد ل   كان من غيل بفظه هتقد لل به صاب

مصدرلً لثو ً عل  مو تقدَّ ، لإن كون لبف   لبعقدَّر من غيل بفظه نصاب علا  لبهاو    

عل  لبعصدر هيكان تقد لل به صاب  حلجه ُمْلانوً صاب ثعاور ل ُعثّلاه ملاانوً  ل ماو 

   أااز  ن  كاان ل قا  لسن   يش: "للباجه لبثون  نصااه سإياعور ه ا 2جلى مأللل"

لبف   من بفظ لبصاب ل أاز  ن  كان من غيال بفظاه هتقاد لل هاإذل باه صااب  صااب 

صاب ثعور ل كان نصب صاب ثعاور علا  لبعصادر  ل علا  لبهاو  نهاا: ماو تقاد ، 

لإذل قدرب لبف   لب وم  من غيل بفظ لألل  بم  كن نصب صاب ثعور إ  علا  لبهاو  

 .3صاب ثعور  ل  عثله صاب ثعور"   غيل، كأنّك قلت: به صاب  حلجه

لقد صهن لال لبل ي لسن لبهوجب، للسن عقي ،  قا  لسن لبهوجب: "للبصاهين  

 .4 نّه منصاب سف   مقدر دّ  ذبك عليه  ي:  صاب صاتوً مث  صاب لبهعور"

ل قا  لسن عقي : "للا منصاب سف   مهالف لجاسوً للبتقد ل: صّاب صاابن  

ك "سكاوءن لبثكلا " منصااب سف ا  مهاالف لجاساوً للبتقاد ل: ثعور، لقاله جعلا ... لكااب

 .5 اك  سكوء لبثكل "

 لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  هتوج إب  منوقل : 

هاا  قااابنم دعاااة إباا  لبتقااد ل للإليااعور للااا خااوف لألصاا ،  قااا  لبلياا :  -1

، ل قااا  لبلياا : "لإليااعور 6"لألصا  عااد  لبتقااد ل سااو يااللرة ملأئاا  إبيااه"

 .1ص "خوف لأل
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ر إّن لبع ناا     هتااوج إباا  إدخااو  لبتلكيااب هاا  سااوب لبهااو ، ألن د باا  لبعصااد -2

 لليه  من خو  جعل   به صاب .

لذلب هل م آخل من لبنهاوة  ّن نوصااه ل خام لبااي سع ناول، لبام  نلااه لبليا  

إب  نهاى م ين،  قا : "لقي  إن لب وم  ه  لبعصدر لبعنصاب: ل خم لباي سع نول ه  

 .2لبعتقدم " لبأعل 

دّل:   لال لبل ي  عكن رن

هكعو لا م لا  بدى لبنهوة  ن لبع ون    ت ع  لبنصاب ها  ل خام، كاوبعف ا  ساه  

. ل قا  3للبعف ا  لبعطلم.  قا  لسن   يش: "هإّن لب وم  هيه م ن ، للبع ون    ت ع "

 4بل عااا "لساان موبااك: "ألن لب عاا     نلااب إباا  لبع اااون  إ  إذل باام  اجااد بفااظ صااوبن 

للبعصاادر هاا  لبأعلاا  بااه صااابو صااوبن بل عاا  هااو ثوجاا  تاادعا بتأل اا  م ناا   نصااب 

  صابن ثعورل .

سق   ن نليل إب  ر ي ذكلل لبعاصل  لين هياه  ّن لبنوصاب بلعصادر لبصاف ،  

هيلى  نّنو قد قومت مقو  لبف   للبعصادر،  قاا : "مالرب س  اد هاإذل باه صاابو صاابن 

صاااب ثعااور، ههاااف لبف اا  للبعصاادر ل ُقاايم صااف  ثعااور، ي  صاااب تصااا توً مثاا  

 .5لبعصدر س د ثاف لبعضوف إبيه مقومه"

ل ظنل عل  لال لبل ي لبتقد ل للبتأل   بكلعتين معاو  تطلاب ثااهنعو، معاو  كثال  

لإليعور ه  لبتلكيب، لقد نّد لبنهاوة  ن كثالة لإلياعور تضا ف لبتلكياب  قاا  لسان 

 .6ف"  يش: "لُكلّعو كثل لإليعور كون  ي 

للباااي  ااادل بلاوثااي  ّن مااو ذلااب إبيااه خااياا ه لماان تا ااه ماان لبنهااوة  ن لب وماا   

لبنوصب بلعصدر، لا لبعصدر قاله صابو لبكْن سوبلللط لبت  لي نو لبنهوة، ألّن ه  

قابنم سُْ دلً عن لبتأل   للبتقد ل، لكلّعاو ُلِخام لبكاو  سوبا اد عان لبتأل ا  للإلياعور كاون 
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هااإن لبنهااوة قااد قضااال  ن لبعصاادر   عاا  لبنصااب هاا  لبعف ااا    ثلاان، هضااوً عاان ذبااك

 .1لبعطلم،  قا  لبلياط : " نصب لبعصدر سعصدر مثله"

                                                             
 .97: 3لبنع    1
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 المسألة الرابعة

 عامل النصب في المفعو  به

 

 قا  لبلي : "ل مو نوصب لبعف ا ، هوبف   عند لباصل ين  ل شاانه سناوء علا   

ب  ي لبفوعلياا ،  ل لبع ناا  لبعقتضاا  بلنصاا نّااه سااه  تقااّا  لبع ناا  لبعقتضاا  بللهاا   ي 

ين لااا لبعف ابيا . لقااو  لبفااللء: لاا لبف اا  للبفوعاا ، لقاو  للااو  ساان م ول ا  ماان لبكاااهي

وما  علبفوع ، لقد ذكلنو ه  ثاد لب وما   ن لاا ن لبقاابين  لبا  سناوء علا   ّن لبنصاب 

لفو من لبكاهيين إّن عومله كانه  ها   كعو قاو  مف ا ً لبفضل    عوم  لبعف ابي . لقو  خن

 .336 – 335: 1لبفوع  إن عومله لإلخنود عل  مو تقدّ ". 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ه  عوم  لبنصب ه  لبعف ا  سه هت اددب هياه  

ااْن ذلااب إباا   ّن نوصاااه لبف اا ، لمااننم ماان ذلااب  ن نوصاااه ل بف اا   قااال  لبنهااوة مااننم من

لافل عوملاه كاناه مف اا ً ساهللبفوع ، لمننم من قو  إن نوصااه لبفوعا .  . لإبياك لعناد خن

 تفصي  لبحوف:

ذلب لباصل ان إب   ّن عوم ن ننصِب لبعف ا  سه لبف  ،  قاا  خاياا ه: "يالب  

، ل قااا  لألناااوري: "لذلااب 1لااال ز دلً،ه  اادلً  نتصااب سضاالب، للااال لرتفاا  سضاالب"

 . 2لباصل ان إب   ّن لبف   لثدل عع  ه  لبفوع  للبعف ا  جعي وً"

ل قااا  لب كااالي: "للبعف ااا  سااه منصاااب ساقاااب لبف اا  عليااه تقااا : ياالست  

 .3ز دلً"

للباي ج   لباصل ان  قابان سابك قاة لبف   عندلم ه  لب ع  ليا ف ل خام  

هاا  ذبااك،  قااا  لألناااوري: "ل ّمااو لباصاال ان هااوثتأال سااأن قااوبال: إنّعااو قلنااو إّن لبنوصااب 

نّو  جع نو عل   ن لبف   به تأثيل ه  لب عا ،  ّماو بلعف ا  لا لبف   دلن لبفوع ، لذبك أل

لبفوع  هو تأثيل به ه  لب ع ؛ ألنّه لخم، للألص  ه  لألخعوء   ّ ت ع ، للاا ساوق علا  

 صله ه  لألخاعي ، هاجاب  ن    كاان باه تاأثيل ها  لب عا  لإياوه  ماو   تاأثيل باه ها  

 .4لب ع  إب  موبه تأثيل  ناغ   ن  كان   تأثيل به"
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 مو لبكاهيان هيلى س ضنم  ّن عوما  لبنصاب ها  لبعف اا  لبف ا  للبفوعا  م اوً،  

 قا  لألنااوري: "لذلاب لبكاهياان إبا   ّن لب وما  ها  لبعف اا  لبنصاب لبف ا  للبفوعا  

 .1جعي وً، نها: يلب ز دو ععللً"

 2ل قا  لب كالي: "لقو  س ض لبكاهيين لب وم  ه  لبعف ا  لبف   للبفوع  م وً" 

 لختدّ  لبكاهيان بل  نم سدبيلين:لقد 

 إّن لبف   للبفوع  سعن ب  لبل ء لبالثد، لذبك مـن خا    لجه لهم لآلتـ :  ل ً:

لبف ا   إّن إعللب لأله و  لبحعل   ق  س د لبفوع ، لبا بم  كن  لبفوع  ج ء من -1

 مو  ُعلب س دل.

 : نهاااا: إن    لبف ااا  تلاااكن إلخااانودل بلفوعااا  إذل كاااون ياااعيللً متصاااوً بللهااا -2

 يلْسُت، هدّ  عل   ّن يعيل لبفوع  سعن ب  ثلف من لبف  .

بتأنيااي إن لبف اا  تلهقاا  عوماا  لبتأنيااي نهااا: قوماات لنااد للبف اا     دنّااي إنّعااو ل -3

 بوخم، لبكن بكانه  تن   من ب  س ض لبف    بهقت سه عوم  لبتأنيي.

با  هصاور سعن  إننم قوبال  ثاّال  هلكاال  ثاّب ، للاا ه ا  ما   ذل  للاا لخام، -4

 ش ء للثد، لثكم عل  ماي ه سوبله  عل  ل ستدلء.

" هااأثاتال لبتااوء، لبااا باام  تناا   ياا -5 عيل لرد عااننم هاا  لبنلااب إباا  كناات "ُكْنتاا ٌّ

 لبفوع  من ب  ثلف من نفس لبف   مو جوز لثاوتنو.

عفلد مو قوبال:  ز د لننت منطلم  لبا   ن لبأعل  من لبف   للبفوع  سعن ب  لب -6

 ورلو.جوز لبغ

القيا إنّنم قوبال بلالثد "قفو" عل  لبتثني ؛ ألن لبع ن : قف قف، قو  هللا ت وب :  -7

. هثن ، لإن كون لبحطوب بعلك للثاد، ألن لبعاللد ساه 3في جهنم كلَّ كفار عنيد

لإنّعااو لاا  بألخااعوء، هلااا باام  تناا   ل خاام  لبِم لبِم، للبتثني  بيلت بأله و ،

 نيته.من ب  س ض لبف   مو جوزب تث

إّن لبف   با كون نوصاوً بلعف ا  لثدل باوشلل لبام  فصا  سيننعاو هوصا  لبعاو بام  ثونيوً:

 كن ذبك ساجاد لبفوع  دّ  عل   ّن لب وم   لعو م وً   قا  لألناوري: "للباي  د  علا  

 نّه    أاز  ن  كان لبنوصب بلعف ا  لا لبف   لثدل  نّه با كون لا لبنوصب بلعف ا  
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 ن  ليه ل   أاز  ن  فص  سينه لسينه، هلّعو جوز لبفص  سيننعاو دّ  علا   نّاه  بكون  أب

 .1بيس لا لب وم  هيه لثدل، لإنّعو لب وم  هيه لبف   للبفوع "

دّ لباصل ان لاال لبادبي  عان لبكااهيين، ألّن لبفوعا  لخام، لل خام     عا    لقد رن

ها  لبعلاتقوب لبعهعابا  علا   ل   قاى قااة لبف ا ، لثتا  لإن ععا  ل خام إنعاو  كاان

لبف اا ، للهااام شااللط ليااا نو لبنهااوة،  قاااا  لألناااوري" ل ماااو لبأااالب علااا  كلعاااوب 

إبا  آخال ماو  –لبكاهيين.  ن لبنوصب بلعف ا  لبف   للبفوعا ؛ ألنّاه    كاان إ ّ س ادلعو 

  ها  قلنو: لال    د  عل   نّنعو لب ومون هيه، بعو سيننو  ن لبفوع  لخام، للألصا –قلرلل 

 .2لألخعوء    ت ع "

لذلاب هل ام آخاال مان لبكاااهيين  ن لبفوعا  لاا لباااي نصاب لبعف ااا  ساه.  قااا   

 .3لألناوري: "لذلب س ضنم إب   ّن لب وم  لا لبفوع "

 .4ل قا  لب كالي: "للبفوع  عوم  ه  لبعف ا " 

لقااد ر ى لباصاال ان  ّن لااال لباجااه مثاا  خااوسقه هاا  لبضاا ف، ألن لألصاا  هاا   

 .5ء   ّ ت ع ،  قا  لألناوري: "للألص  ه  لألخعوء   َّ ت عن "لألخعو

ل ّمو خلف لألثعل هيظنل  نّه لنفلد سل ي مفودل  ن عوم  لبنصب ه  لبعف ا  سه  

لا م ن  لبعف ابي ،  قا  لألناوري: "لذلب خلف لألثعل من لبكااهيين إبا   ن لب وما  

دّ 6ه  لبعف اا  م نا  لبعف ابيا " لباصال ان ماو ذلاب إبياه خلاف للخاعال ر  اه . لقاد رن

سوبفوخد،  قا  لب كالي: "لإن  رلدلل م ن  آخل هنا هوخد مان لجناين: للباجاه لبثاون ، 

 نك تله  قابك: "موب ز د" سـ "موب"، لز د ه  لبع ن  مف ا ، لكاابك: ُياِلبن ز اد، 

 .7لبا كون م ن  لبعف ا  لا لب وم  باجب  ن تنصب لبأعي "

بعفياد  ن نااكل ماو جاوء عناد لب لعاوء لبع وصال ن بن الف مااقفنم مان لب ّ  من ل 

لبحااوف لبلااوسم هناام  نظااللن إباا   ّن لبأعلاا  سنااوء تلاايل كلعوتااه لهاام قااالنين تأااب 

مللعوتنو سدقا  تهقيقاوً بحاط خاوم  لبعانا  ما  لبع نا ، هياللن  ن لبكلعا  تأخاا ثلكتناو 

ه  لال لبهلك   ن تكان لوللة،  لإلعللسي  ه  لبأعل  معثل  باوب نهاي م ين، لألص 
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لبيس من لبالجب  ن  ليل لبععث  لبصله  إب  لبع ن  لبد ب   خم لباوب لبنهاي، س  

إن لباي  هققاه لبع نا  لاا لبتاللسط ساين لبععثا  لبصاله  للبكلعا  لبلةيلا  ها  لبأعلا ، 

 جوج ، هإن هوبأعل  لبف لي  تتلسط عنوصل وً سوبف  ، هلا قي  "موب لبلج ،  ل ُكِللب لب

 لبلج ، لب جوج   جوءب تعث  سوب لبفوع  تلكياوً، بال هإننو تأخا ثوبته لإلعللسي  ره او 

سوبضع ،  مو من ثيي لبد ب  هورتاوطنو سوبف   لرتاوط لبعف ا  سه،  قاا  لبادكتار خليا  

ععو لل: "هيأخا لبععث  لبصله  من لباوب لبنهااي لبااي  عثلاه لبهلكا  لبتا  ت اال عان 

  لبت  لا هينو، للنو  نتن  دلر لبعلتاى لبتلكيا ، لبياد  دلر لبعلتاى لباد ب ، لبهوب

هيتهدد م ن  لبععث  لبصله  ه  إطاور عوقا  لبااوب لبنهااي ساادرة لبأعلا ، لنضالب 

 لنو مثلين بتايين مو نلم  إبيه:

 

  موب لبلج ُ      قُتِ ن لبلج ُ   

   

 لبعف ابي      لبعف ابي   

عا   لبلجا   ها  لبأعلا  لأللبا  عوما  ثوبا  لبلها  لبضاع ؛ ألن لبااوب هتأخا كل 

لبنهااي لبااي جااوءب تعثلُاه لااا ساوب نوةااب لبفوعا ، لنوةااب لبفوعا  ماان لبعلهاعاوب هاا  

ل خااتقللء للبتق يااد، للبععثاا  لبصااله  لنااو مفاالد، هوبهلكاا  لبضااع ، لكااال لبهااو  هاا  

وب لبفوعا ، للبفوعا  مان لبعلهاعاوب لبأعل  لبثوني ، إ   ن لبععث  لبصله  جوء  عث  سا

هللعث  لبضع ؛ ألنّه مفلد، للال غو   مو  ُطلب من لبعلتاى لبتلكياا  هيعاو  لاع  سحاط 

 .1خوم  لبعان "

للباي  عي  إبيه لباوثي معو خام عليه، مو ذلب إبياه خلاف لألثعال، ألّن ها   

يا  لبعنعا  لبااي  كعان ها  ر  ه للتعوموً كايللً ساوبع ن ، لكعاو ن لام  ّن لبع نا  لاا لبأ ة

لبأعل  س د تلكياناو، لبّعاو كاون لب لسا  لبعهاتج سلغتاه لبتا  جاوءب متاالتلة عان لب لعاوء 

 نطم خليق ً     لف عوموً ل  م عا ً ل  عاوموً قا اوً ها  لب عا  لآخال يا يفوً، إنّعاو 

  ساوبع ن  كونت لبلغ   دلة طي   ه  بلونه  نطلم لبكو  للا عل  قادر كايال مان ل لتعاو

لباي ه  نفله، بال  عط  كّ  جعل   نطقناو ثلكتناو لإلعللسيا  لبتا  تلاتهقنو لمان ذباك 

لبعف ا  سه، مدخللً ه  تلتياه ه  لبأعل   ل مقدموً بغو   ه  نفله علا  عودتاه ها  تقاد م 

مااو  كااان عناادل منعااو. لبّعااو كااون لبتعيياا  سااين تلااك لبع ااون  سوبهلكااوب لإلعللسياا  لياا  

ه  بك  جعل  لهم لبهلكا  لإلعللسيا  لبتا   قتضاينو لبااوب لبنهااي،  قاا  لبععث  لبصل
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لب جااوج : "إّن لألخااعوء بعااو كوناات ت تارلااو لبع ااون  هتكااان هوعلاا  لمف اباا  لمضااوه  

لمضوهوً إبينو، لبم تكن ه  صارتنو ل سينتنو  دب  عل  لال لبع اون  سا  كونات ملاتلك ، 

ع اون ، هقاوبال: يالب ز اد ُععاللً، هادبال ج لت ثلكوب لإلعللب هينو تنائ عان لاال لب

سله  ز د عل   ن لبف   به، ل نصب ععلل عل   ن لبف   للق  سه. لقوبال: يلب ز د، 

هدبّال ستغييل  ل  لبف   لره  ز د عل   ن لبفوع  مو بم  ُلّم هوعله ل ن لبعف اا  قاد ناوب 

  إبياه، لكاابك خاوةل منوسه لقاوبال: لاال غاو  ز ادل هادبّال سحفاض ز اد علا  إياوه  لبغاو

لبع ون  ج لال لال لبهلكوب د ة  علينو بيتل ال ه  كومنم، ل قدمال لبفوع  إن  رلدلل 

. هوبهلك  1ذبك  ل لبعف ا  عند لبهوج  إب  تقد عه، لتكان لبهلكوب دلب  عل  لبع ون "

  ل  قلم من لبتلكيب لبأعل ، شأننو ه  لبد ب  شأن     كلع  هيه، بنو لجااد ها  لبعانا

قيع  د بي ، كون لب لس   لت علنو نطقوً دلن  ن   لف لخعنو لبت ليعا  لبااي لخاتقل ها  

 لب صار لبوثق .
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 المسألة الخامسة

 عامل النصب في المنادى

 

 قااا  لبلياا : "للنتصااوب لبعنااودى عنااد خااياا ه علاا   نّااه مف ااا  سااه، لنوصاااه  

لبف   ثاهوً  زموً بكثلة ل خت عو ،  لبف   لبعقدر، ل صله عندل،  و " دعا" ز دلً، ههاف

لبد باا  ثاالف لبناادلء عليااه لإهودتااه هوةدتااه؛ ل جااوز لبعااالد نصااب لبعنااودى علاا  ثاالف 

لبندلء، بلدل ملدَّ لبف ا ؛ لبايس سا ياد، ألنّاه  عاو  إموبا  لبف ا ، هاو  كاان إذن، مان لاال 

 لباوب مو لنتصب لبعف ا  سه س وم  للجب لبهاف.

"ز ااد" جعلاا ، لباايس لبعنااودى  ثااد جاا  ي لبأعلاا ، ه نااد  لعلاا  لبعااالاين، هيااو 

خياا ه: ج ءل لبأعل ،  ي لبف   للبفوع  مقدرلن، لعند لبعالد: ثالف لبنادلء خادّ ملادَّ 

ل ملااادَّلعو،   ثاااد جااا  ي لبأعلااا   ي لبف ااا ، للبفوعااا  مقااادّر، ل  منااا  مااان دعااااى خااادِّ

 لً، إذ   ندلء سدلن لبعنودى.للبعف ا  سه لننو عل  لبعالاين للجب لباكل بفظوً  ل تقد ل

لمو  لرد لننو إب لموً، من  ّن لبف   با كون مقدرلً،  ل كون " و" عايوً منه بكون  

جعل  خال  ، غيل  ز ، ألّن لبف   مقصاد سه لإلنلوء، هوأللب   ن  قادَّر سلفاظ لبعويا  

 وي . ي دعاب،  ل نود ت، ألّن لألغلب ه  لأله و  لإلنلوةي  مأيئنو سلفظ لبع

لقو   سا عل  ه  س ض كومه: إّن " و" ل خالته  خعوء  ه و ، لُمن  ساأن  خاعوء  

لأله و    تكان عل   ق  من ثلهين للبنع ة من  دللب لبندلء، ل عكن  ن  قو : خوبفت 

ز هاا  غيللااو،    تاالى إباا   ز هاا   دلتااه مااو باام  أاااَّ  خالتنااو بكثاالة لخاات عو  لبناادلء هأااّاِ

 ً  سأن لبضاعيل هياه    كاان بغوةاب ب اد  تقاد  ذكالل، ل  بعاتكلم ألّن لبتلخيم، لمن    ضو

 لخم لبف      ضعل هيه يعيل لبعتكلم.

للبأالب:  ن لخم ك  ه    ألي مأالى ذباك لبف ا  ها  كاان هوعلاه لاولللً  ل  

مضاعللً غوةااوً  ل متكلعاوً  ل محوطاااوً، بكان    االز ها  لخاام لبف ا  شا ء مان لبضااعوةل، 

ْه،  ه  لبعفلد لبعاكل للبعدني، لكال ه  مثنولعو، لمأعاعنعو، لإذل كونت  دلة تقا : صن

،  نّه سع ن   لبندلء سع ن  ه   لبعتكلم لختتل هيه يعيلل هيكان، كعو قو  س ضنم: ه   فل

  تضأل  ل تضنأّلب له :  ّلل،  نّه سع ن   تاج   ل تاج ت.

لاا ، للبأااالب  نّااه قااد لقياا : بااا كااون لخاام ه اا  بااتّم ماان دلن لبعنااودى بكانااه جع 

  لض بلأعل  مو   تلتق  كوموً إ  ساجادل، كوبأعل  لبقلعي  للبللطي ، للبنادلء  ساد 

 .347 – 346: 1به من منودى". 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً ه  عوم  لبنصب ه  لبعناودى، هاالب خاياا ه  

اه   او  ألنّناو خاودة لمن تا ه من لبنهوة  ن عوملاه ه ا و مهاالف، لر ي لبعاالد  ن نوصا
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ملدّ لبف   عل  ثين ذلب  سا لبفورخ  إب   ّن ثلف لبندلء لخم ه   نصب لبعنودى سه. 

 لإبيك تفصي  لبحوف:

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهوة إب   ّن نوصب لبعنودى ه   مقدَّر مهالف سين   ل ً:

عل  إياعور  لألدلة للبعنودى،  قا : "لعلم  ّن لبندلء ك  لخم مضوف هنا نصب

 .1لبف   لبعتلل  إلنورل"

ل قا  لبعالد: "لال سوب لبندلء. لعلام  نّاك إذل دعااب مضاوهوً نصااته، للنتصاوسه  

عل  لبف   لبعتلل  إلنورل. لذبك  و عاد هللا؛ ألّن   او  ساد  مان قاباك: لدعاا عااد هللا، 

دّلً عل  من زعم  ّن ر  ه 2ل ر د" ه  نوصب لبعناودى . لب ّ  ه  لال لبقا  عن لبعالد رن

   و  ألنّنو خدّب ملدّ لبف  .

 .3ل قا  لألناوري: "ل ّن لب وم  ه  ل خم لبعنودى لدعا لبعقدر" 

لقااد  خااا سنااال لباال ي كاا ٌّ ماان لساان لبهوجااب للساان عصاافار،  قااا  لساان لبهوجااب  

 .4"للبتهقيم  ن  قو  ه  ثدّل: لا لبعطلاب إقاوبه سهلف نوةب منوب لدعا"

. 5عصفار: "لكون ه  ماي  نصب سإيعور ه      أاز إلنورل"ل قا  لسن  

 للال لبل ي  هتوج إب  منوقل  من لجنين:

إّن هيه دعاةً إب  لبتقد ل للإليعور للا خوف لألص  كعو ناّد لبنهاوة.  قاا   -1

 .6لبلي : "لألص  عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

بنادلء لندلء، هكعاو لاا م لاا   ن إّن ه  تقد ل لبف   لبعهالف محوبف  ألخلاب لب -2

حاال،  خلاب إنلوة  طلا ؛ هإذل قُدّر لاال لبف ا  سأناودي  ل  دعاا خالج بااوب لب

 للال  حوبف مو تضعنه سوب لبندلء من إنلوةي .

للا مو نلب إب  جعنار لباصل ين لمفودل  ّن لب وم  ه  لبعنودى ثالف لبنادلء  ثونيوً:

دّل  ه  لبل ي لألل .نوب منوب لبف  ، لقد نلب   ضوً بلعا  لد  لخام رن

 قا  لألناوري: "هلّعو قومت   و  مقو ن  دعا ععلت ععله" 
 . لقد لثتأال سدبيلين:7

                                                             
 .182: 2لبكتوب   1
 .202: 4لبعقتضب   2
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لن لبف ا ، دلألل :  ن لإلموب  تدخلنو نها:  و ز د ل و ععلل، للإلموب  تكان ه  ل خم ل

 لبهلف، هلّعو جوزب هينو لإلموب  دّ  عل   ننو قومت مقو  لبف  .

لا  تغوث ، لن :  ن    لبأل تت لام سناو نهاا " او بن  اد، ل او بن عالل" هناال  ز  ل خالبثو

ن ألثلف جل، هلا بم تكن " و" قومت مقو  لبف ا ، ماو جاوز  ن  ت لام سناو ثالف لبأال، 

 لبهلف    ت لم سوبهلف.

ل يااوف س ااض لبنهااوة إباا   ّن هاا    ااو  يااعيللً كوبف اا ،  قااا  لألناااوري: "هلّعااو  

مقااو   دعااا ععلاات ععلااه، للباااي  ااد  علاا   نّنااو قوماات مقومااه ماان لجنااين،  قوماات " ااو"

 ثاادلعو:  نّنااو تاادخلنو لإلموباا  نهااا " ااو ز ااد ل ااو ععاالل" للإلموباا  إنّعااو تكااان هاا  ل خاام 

للبف  ، دلن لبهلف، هلعو جوزب هينو لإلموب  دّ  عل   نّنو قد قومت مقو  لبف  ، للباجه 

و نهااا: " ااو بّ  ااد، ل ااو بن عاالل" هااإن لااال لبااوز   ُ  لبثااون :  ن    لبأهاااد تت لاام سناا

ل ختغوث ، لل  ثلف جل، هلا بم تكن " و" قد قومت مقو  لبف   لإ  بعو جوز  ن  ت لام 

سنو ثلف لبأل؛ ألّن لبهلف    ت لم سوبهلف، هدّ  عل   نّنو قومت مقاو  لبف ا ، لبناال 

 .1زعم س ض لبنها ين  ّن هينو يعيللً كوبف  "

 ال لبل ي  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت :لل 

 ن لبف ا   تكف  لإلموب  ثدلً ب ع  لبهلف لقيومه مقو  لبف  ، هكعو لاا م لاا    -1

  ص  ه  لب ع .

ن وةاوً عقابنم إّن لبهلف    ت لم سوبهلف    أ   من ذبك ثكعوً عوموً ب عله ن -2

 لبف  .

نااا قااا    ت ضاادل  مااو مااو زععااه س ااض لبنهااا ين  ن هينااو يااعيللً كوبف اا ، ه -3

 لبنظل   لبنها   عل  لتلوعنو هلام  لاع  مان لبنهاوة  ن لبهالف  هعا  ياعيللً 

 كوبف  .

 

ثوبثوً: من لبنهوة من ذلب  ّن لب وم  ه  لبعنودى لبهلف نفله. نلب بلفورخ ، ل خاا ساه 

 .2لبألجون ،  قا  لبألجون : "مو  نصب هقط ثلف لبندلء"

                                                             
 .45   327 – 326: 1لإلنصوف   1
 .79لبأع :   2
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قاو : إن ثالف لبنادلء ما  لبعناودى نفلاه  لاتق  ل قا  لسن لبهوجاب: "ل ماو مان  

 .1كوموً، هقابه بيس سعلتقيم"

ل قا  لبلياط : "لذلب س ضنم إب   ّن لبنوصب به ثلف لبنادلء، ثام لختلفاال:  

هقي : عل  خاي  لبنيوس ، للب اض عن لبف  ، هنا عل  لال ُملناّه سوبعف ا  سه   مف ا  

ء لبنهاوة ساأّن لبكاو  قاد تلكاب مان لخام لثالف، . لقاد لثاتج لاد 2سه لعليه لبفورخّ "

 هأعل  لبندلء عندلم ملكا  من ثلف لبندلء للبعنودى.

 لقد ُردّ لال لبل ي لهم لآلت : 

قابنم إنّه جعل  ملكاا  مان لبهالف لل خام،    لاتقيم؛ ألنّاه   عوقا  لخانود    -1

د. ل  لجااد سيننعو هكعو لا م لا   ّن لألص  ه  لبكو   قا  عل  هكلة لإلخانو

بنو سين لبهلف لل خم.  قا  لسن لبهوجب: "هو لجه بعن  قا   ن لبهلف م  

ل خم كو ؛ ألنّه محوبف بعو ُعلم ثااته إذ  ل   ِمنه  ن  كان لبهلف ملندلً إبيه 

 ل ملندلً سه، لكولعو سوط .  ل  ل    ن  كان كو  من غيل إخنود للا سوطا ، 

 .3لألصلين لبعاكار ن لبعتفم علينو ُعلم  نّه سوط " هلعو بُِ  ن منه سطون  ثد

 أاز  ن  ُهاف ثلف لبندلء، لسال  فقد لبتلكيب  ثد ج   ه، للاال    لاتقيم،  -2

 قا  لبلياط : "لُردّ سأاالز ثااف لبهالف، للب الب   تأعا  ساين لبِ ااض 

ض منه ه  لباكل ل  ه  لبهاف" َن  .4للبع ُاَّ

ااْن ذلااب إباا  رلس وً:  ّن ثاالف لبناادلء لخاام ه اا  سع ناا    دعااا ، هوبعنااودى  ماان لبنهااوة من

منصاب سوخم لبف  ،  قا  لسان لبهوجاب: "هأ ا  لاد ء ثاللف لبنادلء  خاعوء 

 .5 ه و  للبعنودى، منصاب سنو بفظوً  ل مهوً"

 

ل قاا  لبلااياط : "لقيا  علاا   ّن ثاللف لبناادلء  خاعوء  ه ااو  سع نا    دعااا ،  

 .6ه   مقدّر" لكـ: " ف" سع ن   تضأل، لبيس ثمّ 

دّل لبنهوة لهم لآلت :   للال لبل ي رن
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 خعوء لأله و   سد بنو من ملهاب، له  تلكيانو م  لبندلء بيس لناو  ملهااب،  -1

 قا  لسن لبهوجب: "ألن  خعوء لأله و   سدّ بنو من ملهاب، ل  ملهاب لنناو، 

 .1هاجب  ن   تكان  خعوء لأله و "

لبندلء ثللف من جعلتنو لبنع ة عل  ثالف   خعوء لأله و   قلنو ثلهون، له  -2

للثد هإذل سنُط  لال ه  لبنع ة سنُط  ه  سوق  ثللف لبندلء،  قا  لسن لبهوجب: 

"لباجه لبثون  لاا  ن  خاعوء لأله او  بايس هيناو ماو لاا  قا  مان ثالهين، للاال 

لبهللف مان جعلتناو لبنعا ة، للا  ثالف للثاد، لإذل سطا ن  ن تكاان لبنعا ة 

لباالق  إذل   قوة  سوبفلق، لألّن لبأعي  ه  م ن  للثاد سوتفاوق، لخم ه   سط  

 .2هإذل لجب  ن  كان س ضنو بيس سوخم ه   لجب  ن  كان لباالق  كابك"

لزلد لبلياط  : ننو با كونت كابك بتهعلت لبضعيل، لكاون  أااز إتاوعاه كعاو  -3

 .3خع  ه  خوةل  خعوء لأله و "

للبلاينل  لمفاودل  ن عوما  لبنصاب ها  لبعناودى  خوملوً: للاا ماو  خاا ساه لسان لبطالللة

م ناي للا لبقصد، للا عل  مو  ادل من لآلرلء لبت  لنفلد سناو نهاوة لألنادبس. 

. ل قا  لبلياط : 4 قا  لبلنيل : "للبعنودى منصاب سوبقصد إبيه لإب  ذكلل"

"لذلب س ضنم إب   ّن لبنوصب به م ناي للا لبقصد. لقد ُردّ لال لبل ي، ألنه 

باام   نااد هاا  عالماا  لبنصااب لبقصااد،  قااا  لبلااياط : "لُردّ سأنّااه باام   نااد هاا  

 .5عالم  لبنصب"

للباي  ظنل بلاوثي  ّن لباي ده  لبنهوة إب  لال لبت دد ه  تاجيه عوم  لبعنودى  

نظل   لب وم  لبت  تهول   ن تالر بك  ثلك  إعللسي  تاجينوً م ينوً، لب ّ  لاال ماو دها  

ض مث  لألقال  لبلوسق ؛ ألننو تحلج لبكاو  مان ساوب لإلنلاوء بتدخلاه لسن مضوء إب  ره

ه  لبحال،  قا : ل عتللض عل  تقد ل لب الما  لبعهالها ، ... ل ّماو لبقلام لبثوباي هناا 

مضعل، إذل  ُلنل تغيل لبكو  ععو كاون علياه قاا  إلناورل، كقابناو:   او عااد هللا  لثكام 

كاام عاااد هللا، لعاااد هللا عناادلم منصاااب سف اا  خااوةل لبعنود ااوب لبعضااوه  للبنكااللب ث

 .6مضعل تقد لل  دعا  ل  نودي، للال إذل  لنل تغيل لبع ن  لصور لبندلء خاللً"
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هوبناادلء  خاالاب ماان  خااوبيب لب لسياا  لإلهصااوثي  لبتاا   قااا  سااه لبعااتكلم بعحوطاااه  

كيااوً إنلاوةيو بتناينه هو ثوج  تدعا بعث  لبتاجينوب لبلوسق ، هاوأللب   ن نت وما  م اه تل

 جوء بغو    ل دلو لبعتكلم هأهصن عننو سنال لألخلاب.
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 المسألة السادسة

 عامل النصب في با  االشتغا 

 

 قا  لبلي : "للال:   ي لب وم  ها  لبعنصااب علا  ل شاتغو   عناد لبكلاوة   

أخل للبفللء، بيس معو نوصاه مضاعل، سا  لبنوصاب بناال ل خام عنادلعو بفاظ لبف ا  لبعتا

ست عوم  إّمو بالته إن صن لبع ن  للبلفظ ستلليطه عليه، نها: ز دلً يلسته، هضل عنه،

وما  ليه هوب ه   ز دلً  كعو  نّه عوم  ه  يعيلل، لإمو بغيلل إْن لخت  لبع ن  ستلليطه ع

ت  خاول، هيه: مودّ  عليه ذبك لبظولل لخدّ ملدّل كعو ه : ز دلً ملرب سه، لععاللً يالس

ل ملادَّ جاولزب، لها  ععاللً: يالست هوب وم  ه  "ز دلً"  خاول  لا قابك ملرب سه بلدِّ

جوز  بلدّل ملدّ  لنت، لبيس قا  ل خم ه  لبعاي ين ه   مضعل نوصب عندلعو. إنّعو

  ثوب  عندلعو  ن   ع  لبف   لبطوبب بعف ا  للثد ه  ذبك لبعف ا  له  يعيلل م وً ه

د هوةاادة تلااليطه علاا  لبضااعيل س االلثاادة، ألّن لبضااعيل هاا  لبع ناا  لااا لبظااولل هيكااان 

نادلعو تلليطه عل  لبظاولل لبعقادّ ، تأكياد إ قاوب لبف ا  علياه، لبايس لبضاعيل لبعادخل ع

ان جاب  ن  كاسأثد لبتالس  لبحعل ، ألنّه با ج   ماثوً تأكيادلً  ل ساد ً  ل عطاف سياون با

لً ملرب ز دلبضعيل مث  لبظولل إعللسوً ه  جعي  لبعث  لبيس كال،    تلى إب  قابنم: 

 سه، لز دلً يلست غومه...

للختور لباصل ان كان لبعنصاب م عا ً بف   مقدر  فللل مو س دل قيوخوً علا   

م   نّه قد ذلاب شاوذ ماننم  ّن لبعلهااب ها  مثلاه ماتاد     1إن امرا هلكلبعلهاب ه  

 439-438: 1هوع  كعو تقدّ  ه  سوب لبفوع ". 

وً ساين لباصال ين للبكااهيين ها  عوما  لبنصاب ذكل لبلي  ه  لال لبند خوها 

 ه  ل خم لبعلغا  عنه.

هالب لباصل ان إب   ن عومله ه   مهالف  فلالل لبعااكار نهاا: قاابنم ز ادلً  

 يلسته.

 سينعو ذلب لبكاهيان إب   ن عومله لبف   لبعاكار. 

 لإبيك تفصي  لبحوف: 

لاالل لبعاااكار، ل كااان ذلااب نهااوة لباصاالة إباا   ّن لب وماا  هيااه ه اا و مهااالف  ف 

لبف   لبظولل سعثوس  جعل  تفليل   مه  بنو مان لإلعاللب، لتفصاي  لاال ها  ماو  قاباه 

                                                             
 176لبنلوء:   1
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لألناوري: "لذلب لباصل ان إب   نّه منصاب سف   مقدر، للبتقد ل هياه: يالست ز ادلً 

، لقد لثتأال سأن ه  لبف   لبظولل د ب  عليه، إياوه  إبا   ّن لبف ا  لبظاولل 1يلسته"

لااغ  سوبضااعيل هصاا ب تاجنااه إباا  لب عاا  هاا  ل ثنااين، ل قااا  "ل ّمااو لباصاال ان قااد لن

هوثتأال سأن قوبال: إنعو قلنو إنّه منصااب سف ا  مقادر لذباك ألن ها  لبظاولل د با  علياه 

، 2هأوز إيعورل لختغنوء سوبف   لبظولل عنه، كعاو باا كاون متاأخللً لقالاه ماو  اد  علياه"

ه ا  تفلايلل لاال لبظاولل لتقاد لل يالست ز ادلً ل قا  لسان   ايش "للبنصاب سإياعور 

يلسته لذبك  ن لاال ل خام لإن كاون لبف ا  س ادل للق اوً علياه مان جنا  لبع نا ، هإناه   

 أاز  ن   عا  هياه مان جنا  لبلفاظ مان قاا   نّاه قاد لشاتغ  عناه سضاعيلل، هوخاتاه  ماو 

ت ادى إبا  مف اا   قتضيه من لبت دي هلم  أ   ن  ت دى إب  ز اد؛ ألن لاال لبف ا  إنعاو  

للثد   إب  مف ابين، لبعو بم  أ   ن   ع  هيه  ياعل باه ه ا  مان جنلاه، لج ا  لاال 

لبظولل تفليللً به، ل   أاز لنار ذبك لبف ا  لب وما ؛ ألناه قاد هلالل لاال لبظاولل هلام 

 .3 أ   ن  أع  سيننعو؛ ألن  ثدلعو كون بابك ب   إيعور عومله"

 منوقل  من  لجه مننو:مو قوبه لباصل ان  هتوج إب   

 ّن ه  كومنم دعاة إبا  تقاد ل عوما  مهاالف للاا نفاس لبعااكار معاو  هادث  -1

تكاللرلً    فياد لبع نا  كثياللً، لكعاو لاا م لاا   ن لبتقاد ل للبتأل ا   يا ف مااو 

 .4 ُلأأ إبينعو،  قا  لألناوري "لمو    هتوج إب  تقد ل  لب  معو  هتوج إبيه"

ردّل سأن لبأعل  قد تكان للثدة نها "ز دو  كلمته"، هو نهتاوج  ّن كومنم  عكن  -2

بنم إب  تقد للم؛ ألن لبأعل  مكانا  مان ماتاد  لجعلا  ه ليا  خاالل،  ماو علا  قاا

 هتكان لبأعل  مكان  من جعلتين ه ليتين مدبابنعو للثد.

 لب، ّن كومنم    تالهم للبلليق  لبلغا   لبت  جوءب ه  لبعتالتل من كو  لب ا -3

ّخاال إذ إن لب لساا  نطاام سعااو   االف عنااد لبنهااوة سأعلاا  ل شااتغو  لقُاادّ  ل خاام ل 

قوً سه لبضعيل بهوج  ه  نفله،     الف عاوموً ل  م عاا ً  و ا  ، هوبغلبف   ُمْلّصِ

عاو كه  نفله تقد م لال ل خام لإعطوةاه ثلكا  لبنصاب منتعاوً ساه لمقادمو إ اول"، 

ف ا  لا ء قدّماه، لدّ  سوبضاعيل لبعلتصام سوبل  عاودة لب لسا  إن  رلد لب نو ا  س

 ا  مثا  تأكيدلً آخل، ههين نقا  ز دلً يلست، بيلت ه  لبتاكيد لل لتعو  للب نو

 ز دلً يلسته.
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 ّمو لبكاهياان لعلا  ر خانم لبفاللء قاد ذلااال إبا   ّن نوصاب لبعلاغا  عناه لاا 

ذلاب لبكاهياان لبف   لبظولل هقد نصاه لنصب لبضعيل لبعلغا  سه،  قا  لألنااوري "

، ل قاا  لألزلالي 1إب   ن قاابنم "ز ادلً يالسته" منصااب سوبف ا  لبالقا  علا  لبناوء"

لبفااللء  ننعااو منصاااسون سوبف اا  لبعاااكار ألننعااو بلاا ء  –لبكلااوة   –"لزعاام تلعيااال 

". لقد لثتج لبكاهيان سأن لبضعيل لبعتص  سوبعلغا    اد إب  لألل  ه  لبع ن  2للثد

منصاسوً سه،  قاا  لألنااوري " ماو لبكاهياان هاوثتأال ساأن قاوبال: إنعاو  بال  ناغ   ن  كان

 –لبااي لاا لبناوء لب وةاد  –قلنو إنه منصاب سوبف   لبالق  عل  لبنوء، لذبك ألن لبعكنّ  

لااا لألل  هاا  لبع ناا ؛ هيناغاا   ن  كااان منصاااسوً سااه، كعااو قااوبال " كلماات  سااو  ز اادلً، 

 .3ليلست  خو  ععللً"

إلعاللب لبكاهيان  تفم م  لبع نا  لما  ماو  أعا  علياه لبنهاوة ساأّن لب ّ  مو قوبه 

هض هاالب لبع ناا ، بااال كااون لااال لبتلكيااب هاا  تهليلااينم  قاالب بطاي اا  لب لسياا  لبتاا  تاال

 يادلً سلبتقد ل للبتأل   مو  مكن، ل قلب بلعننج لباصف  لباي  صف لبظوللة كعو لا ، 

  لكياب لبتانها   لبت   هلدب كثيللً لبتلعن م يور   نهوة لباصلة لبت  تلت   لبصن   لب

 تتنوخب م  طاي   لبلغ  كعو نطقنو لب لس .

لقد ذلب لبكلوة  إب   ّن عوم  لبنصب ه  لبعلغا  عنه لا لبف ا  لبكاْن علا  

إبغوء لبضعيل،  قا  لألزللي "لزعم لبكلوة   ن نصب ل خم لبعتقد  سوبف ا  لبعتاأخل 

إلدلر بلع ن  سإبغوةه لبضعيل لباي  د  عل  تاكيد  ، لمو ذلب إبيه هيه4ل بغ  لبضعيل"

 لبعتقد   لبعلغا  عنه ، إيوه  إب   نه بم  ُ ند إبغوء لبضعيل إذل لتص  س وم .

لب ااّ  ماان لبعفيااد لنهاان ننااوقش ماهااي ل شااتغو   ن ناااين مااو رآل علعااوء لبلغاا  

ايااعوب لبع وصللن ه  لال لبعاهي لمو صوثاه من لختوهوب لبقدموء، هناا مان لبع

لبنوم  ه  لبلغ ، لمثور خوف كايل سين لب لعاوء لبع وصال ن للبقادموء علا  ثادّ خاالء، 

هناد  سعو ذكلل لبدكتار مندي لبعح لم ، إذ  لى  نه بيس جاد للً سوبااوثثين  ن  نوقلاال 

مث  لال لباوب لج له سوسوً قوةعوً سل خه، ثم  خا  اين ر  ه هيه ملتندلً إب  مو ذلاب إبياه 

ياان سااأّن لبف ا  لااا لبااي نصااب لبأا   ن هاا  لاال لبتلكيااب  ز ادلً  كلمتااه  إ   ن لبكاه

لبدكتار لبعح لم  بم  اين د ب  لبضعيل لبعتص  سوبعلاغا ، ثام  خاا  اّلاف مقابا  

خااياا ه للب االب إن  رلدب لب نو اا  سلاا ء قدمتااه هاا  لبتلكيااب لبلااوسم،  قااا  :.. ألن 
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يه جد د، إ  ثظاته سل ء من ل لتعو  لنتن  إب   ز دلً  ه  لبعثو  لبعاكار بم  طل  عل

للا ه  م لض لبهد ي عن  –لبتقد م، لكلّعو للتم لب لب سكلع  قدمالو، لكون خياا ه 

لبفوع  للبعف ا   قا : "كأننم  قدمان لباي سيونه  لم بنم، للا سلاأنه  عنا ، لإن كوناو 

 اللف، ل صا  لبكاو  لاا : إن جعي وً  نعوننم ل  نيوننم" للألمثل  كثيلة، للألخالاب م

ر  ت ز دلً هأكلمه، هإن ثظ  سلا ء مان ل لتعاو  قُادّ ، هقيا : إن ز ادلً ر  ات هأكلماه، 

لإذل لثتوج لبكو  إب  ش ء من لبتأكيد عل   ن ل خم لبعتقد  لا لبعف ا  لتص  يعيلل 

ثاو  بام سوبف  ، بيليل إبياه، لبيكلااه شايئوً مان لبتهضايض، هاإعللب  ز ادلً  ها  لاال لبع

للاا  1 تغيل، هنا مف ا  بلف   لبعنطاق سه نفله،   بف   مقدر مفلل سوبف ا  لبظاولل"

ر ي    لتقيم كعاو تالى؛ ألناه  فلال لبأعلا  لبحال ا  سأعلا  شالطي  ما  ماو سيننعاو مان 

تاو ن؛ لألنه  نتم سوبعقد  ل صعت تعوموً عن لبضعيل متأولوً قيعته ه  لبد ب  للجاادل 

 ه  لبتلكيب.

 ّمو لبدكتار إسللليم لبلاومللة  هقاد لاوجم لبنهاوة ها  لاال لبعاهاي، لر ى  ن ماو 

ده  لبنهوة إب  لختوق لال لباوب لا لباهي ه  ياء نظل   لب وما  للبع عاا ، لبايس 

ج إبا   س اد مان ذباك هال ى  ّن ملاأب  لب عا  للب وما   الن لهم مو تتطلااه لبلغا ، سا  إنّاه خن

ل لبنهااوة لخاورلل هينااو، ل الى ساوب ل شااتغو  ملُفّقاوً جعاا   جنايا  علا  لبنهااا لب لسا ، تاو

سطل ق  غيل علعي  إ   نّه لرتض  مو ذلب إبيه لبكاهيان ل لى  ننم قد  دركال لبهقيقا  

لبلغا  ، غيل  نّه لست د سوبضعيل عند مدبابه، لر ى  نه  فيد لب دد للبايون للا قا  غيل 

تأكيااد ل خاام لبعتقااد  إذ إّن لبأعلاا   عكاان  ن ملاتقيم؛ ألنااه  فقااد لبضااعيل مياا ة منعاا  ها  

تنطم ز دلً  كلمت لتظّ  تهع  درج  من لبتاكيد ستقد م لبأ ء لبااي   نا  ساه لبعاتكلم، 

لبكنه ثين قدّمه ل كادل سعاو  طوسقاه  صاان ها  درجا   علا  مان لبتاكياد،  قاا  "لذلاب 

بال: إن لبف ا  عوما  لبكاهيان إب   ن نوصب ل خم لبعتقد  لا لبف   لبعاكار نفله، لقاو

ه  ل خم لبعتقاد  لياعيلل، لقاو  جعوعا  ماننم: إن لبف ا  عوما  ها  ل خام، للبضاعيل 

ُمْلغً ، ل ادل  ّن لد ء قد  دركال لبهقيق  لبلغا  ، لل   ن ل خم لا لبعف ا  لبهقيق ، 

ل ن لبضعيل تفليل به لكنو   عنه، لمت  لجد ل خام لبهقيقا  هلايس بضاعيلل مان هوةادة 

 .2ل لب دد للبايون"غي

ل ادل  ن لبعهولب  لألكثل لياثوً للألقلب إب  تهقيم لبتلكيب لباد ب  بلأعلا  

ه  لبعاهي لبلوسم ل  لبعهولب  لبتا  ناودى سناو لبادكتار خليا  ععاو لل ها  م ظام كتااه 

لسهاثه، إذ  لى  ن لبأعلا  نهاا: "ز ادلً ر  تاه" تهعا  س ادلً د بياوً سكاان ل خام لبعتقاد  

 سه قدّ  بل نو   لل لتعو  سه عل  عودة لب لب ه  تقد عنو مو ت ن  سه، إيوه  إبا  مف ا ً 
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تاكيد ل خام سوبضاعيل لب وةاد إبياه للاا محاوبف بأعيا  لبنهاوة ها  تاجياه لاال لبضاعيل، 

هوخااتطوب لااال لباوثااي  ن  أخااا قااا  نهااوة لبكاهاا  هاا   ّن لب وماا  لااا للثااد للااا كلعاا  

  تفلايلل كعاو ذلاب نهاوة لباصالة  قاا  "للاال لبقاا   ر  ت  لبيس لنو  ماو  ادعا إبا

ستقد ل عوم  "ثتعو مالهم بعو قد لناللً" ناوس  مان نظل ا  لب وما  لإغفاو  لبع نا  لبااي 

لا لبغو   سين لبعتكلم للبلوم  لبا تأولزنو لبقوعدة لبع يور   لبت  تند عل  عد  جالز 

لجادنو علاللً ها  تهقياام  تاكياد لبظاولل سعضاعل، لثللناو لبأعا  ها  ياااء لبع نا  بعاو

، ثم  خا  ضلب  مثل  من لبقلآن  هلا  ها  يااةنو لألخالاب لبلاوسم 1لبعان  للبع ن "

تهليوً لصفيوً  لى منه لباوثي  نّه  قلسإب  مادبا  لآل ا  م نولاو" لتالى  ن نااكل مثاو ً 

لبادكتار  ،  قاا 2أأنلتْم أشلد  خلقلاً أْم السلماُو بنَاهلابناّين لجن  نظلل،  قا  ت وب : 

 خلي  ععو لل "هإن معو   شك هيه  ن:

سن  لبلعوء، هوبنعط  ج  لا نعط لبأعل    ≠لبلعوء سن    ج   –ب   3≠لبلعوء سنولو  –  

لألص   م  ثاف لبفوع  بل لم سه . للبنعط  ب  لا لبنعط لبتها ل  لألل  لبع تعد عل  

 ل ء قدمته.لبتلتيب بتاكيد لبعف ا  سه، للب لب إن  رلدب لب نو   س

 ّمو لبنعط       هإّن هيه عنصالي تاكياد  ثادلعو لبتلتياب للبثاون  لب  اودة، للاال  

 خطالب لبتها   هينو:

سن  هللا لبلعوء = ف  ه    + هو  هوعا   + ماف  مف اا   = جعلا  تابيد ا  ه لياـ  سنا   

Ø4   + لبلعوء = فØ  مف + 

سنـ  لبلعـوء لبلعـوء = ف + مف  = جعل  تها لي  ه لي   عنصل لبتها   لا لبهاف   

 5+ تاكيد

 

 = جعل  تها لي  لبعف ا  سه هينو مدكد سعدكد للثد

+ تاكياد =   Øلبلعوء = مف  مقاد  بل نو ا  للبتاكياد + ف +   Øلبلعوء سن    

 جعل  تها لي  لبعف ا  سه هينو مدكد سعدكد ن  لبتلتيب للب  ودة 

 تاكيد + ف + ض مدكد بلعف ا  لبعقد  + لبلعوء سنولو = مف  مقد  بل نو   للب
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= جعل  تها لي  لبعف ا  سه هيناو مقاد  سعدكاد ن  لبتلتياب للب  اودة ، هقاد تهاّا  ل خام 

لبظااولل لبثااون  إباا  صاايغ  ماان صاايغ  للااا لبضااعيل للبتصااقت سوبف اا  هاا  مااو عليااه 

 .1لب لسي "

هِّام ها  نظلتاه كعو نلى  ن نليل إب  مو ذكلل لبدكتار  ثعد محتور لبا رة هقد لُ  

تأول  خلاب ل شتغو  سأنّه  هع  د ب  لبتاكياد علا  ل خام لبعتقاد  إ   ناه بام  نظال إبا  

لبضعيل لبعلتصم سوبعلغا  لد بته عل  مو تقد ،  قا  "تلك لا  خوصاي  لبأعلا  لبتا  

خاعيت سو شاتغو    غالض بناو إ  لبتاكياد لبكناه تاكياد قوصال علا  ل خام لبااي تقاد  

 .2   لثدل    ت دلل إب  غيلل معو خاقه  ل تأخل عنه"عل  لبف

للباي  ظنال بلاوثاي  ن ماو ذلاب إبياه لبادكتار خليا  ععاو لل  تالهام ما  مانا   

 لم ناا  لااال لبتلكيااب، هعاان ثيااي لبعاناا  لرتضاا  بنااال لبأعلاا   ن تكااان ه لياا  للثاادة

لبضاعيل ل  مقادر، ملتاط  م  س ضنو لرتاوطوً متعوخكوً، هكلع   ز ادلً  بيلات  ثاللً ب وما

 تأكيد بنال ل خم لبظولل.

لمن ثيي لبع ن  هقد لّين  ن لبغلض من لال لألخلاب لا تأكيد لبعف اا  ساه  

 سعدكد ن، للعو لبتقد م للب  ودة.

                                                             
 .59 – 58لبتاكيد لبلغاي:   1
 .22 خوبيب لبتاكيد من خو  لبقلآن لبكل م:   2



644 

 

 المسألة السابعة

 عامل تقديم  معمو   الجزاو  على أداة  الشرط  

 

دو إن يالسته  قا  لبلي : "لمن لبالجب تصدرلو  ثللف لبلالط  نهاا: ز ا 

   ضلسك لز د با يلسته يلسك، لكال: ز د إن قاو   يالسه، ألنّاه     عا  لبلالط ل

و لبأاا لء هيعااو قااا   دلة لبلاالط، كعااو لااا مااالب لباصاال ين كعااو  أاا ء هاا  سوسااه، ل ّماا

يالب، لبكاهيان هيأّازلن تقد م م عا  لبأا لء علا   دلة لبلالط نهاا: ز ادلً إن قاو   

: 1 زل لبكلاوة  دلن لبفاللء، نهاا: ز ادلً إن تضالْب  ضالْسك"ل مو م عا  لبللط هأجو

442. 

ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً  ن لباصل ين للبكاهيين ه  تقد م م عا  ه    

لب، لبللط  ل جالسه، هلهض ذبك لباصل ان، سينعو  جوز لبكاهيان تقاد م م عاا  لبأاا

 ل جوز لبكلوة  تقد م م عا  ه   لبللط لإبيك لبتفصي :

ذلب لباصل ان إب   نّه    أاز تقد م مف اا  لبلالط للبأا لء،  قاا  خاياا ه:  

 . 1"للعلم  ن ثللف لبأ لء  قان  ن تتقد  لألخعوء هينو قا  لأله و "

ل قاا   ساا علا  لبفورخا : "ل   أااز: ز ادلً إن تضالْب  يالْب،    أاااز  ن  

 .2تنصاه ه  قا  لباصل ين سوبللط ل  سوبأ لء"

لبألجون  ماّياهوً كاو   سا  علا : "لعلام  ّن ماو   عا  هياه ه ا  لبلالط ل قا   

كااوةن ماان جعلتااه، هااو  أاااز تقد عااه علاا  ثاالف لبلاالط، كعااو    أاااز تقااد م مااو س ااد 

ل ختفنو  علياه،   تقاا : ز ادلً إن  يالْب، كعاو    أااز: ز ادلً  يالست: ألّن لبأا لء 

 .3نعو من لبعنوخا  مو    حف "سعن ب  ل ختفنو  ه   ّن به صدر لبكو ، لسين

لقد لختدّ  لباصل ان بعو ذلاال إبيه سوبقياوب علا  ل خاتفنو ، هكعاو باه لبصادلرة  

 ل    عاا  هاا  مااو قالااه، قاايس لبلاالط عليااه، هااو  أاااز تقااد م م عااا  لبلاالط للبأاا لء

از تقاد م ه    أعلينعو،  قا  لألناوري: "ل ّمو لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلنو  نّ 

نو  م عا  لبللط للبأ لء عل  ثلف لبللط، ألّن لبلالط سعن با  ل خاتفنو ، لل خاتف

ْدُر لبكو ، هكعو    أااز  ن   عا  ماو س اد ل خاتفنو  هيعاو قالاه هكاابك    لبلالط،  به صن

ضاالْب تالى  نّاه    أااز  ن  قاو  "ز ادلً  يالب: هكاابك    أااز  ن  قاو : ز ادلً إن ت

  يلْب".
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ي  دّ  عل  ذبك  ّن سين ل ختفنو  لسين لبللط من لبعلوسن  مو   خفاوء ساه، للبا 

   تلى  نّك إذل قلت: " يلست ز دلً:" كنت طوباوً بعو بم  لتقل عند ، كعو  نّك إذل قلت 

"إن تضلب ز دلً  يلْب" كون كوموً م قادلً عل  لبلك؛ هإذل ثاتت لبعلوسن  سيننعو مان 

 هعاا   ثاادلعو علاا  لآلخاال، هكعااو    أاااز  ن  تقااد  مااو س ااد لااال لباجااه، هيناغاا   ن 

 .1ل ختفنو  عليه؛ هكابك لبللط"

 لمو قوبه لباصل ان  عكن منوقلته لهم لآلت : 

ثّكم لباصل ان لبقا  سصدلرة لألدللب لللتعال سه ه  لال لبل ي، لبام  نظاللل  -1

قاد م ز هياه مان لبتإب  قاة لبف ا ، هكعاو لاا م لاا   ّن لبف ا   قااى لب الما  هيأاو

 للبتأخيل مو    أوز ه  غيلل من لب الم .

 جوز لباصل ان تقد م م عا  لبللط عليه، لقد ذكل ذبك لبفورخ ،  قا : "هإن  -2

، لب ّ  2قلت: إن ز دلً تضلْب  يلْب، كون ز د منتصاوً سوبف   لباي لا شلط"

ل ان ر  نام سفكالة ه  لال لبتقد م مو  دّ  عل  جاالزل، لباا  رساط لبنهاوة لباصا

 صدلرة لبهللف بأوز تقد م م عا  لبللط للبأ لء عل  لألدلة.

 ّمو لبكاهيان هقد ذلااال ها  لاال لبحاوف ماالاين لألل : بام  لتضاال هياه جاالز  

تقد م لبعف ا  سه عل  ه   لبأالب. للبثون : مو لرتضول لبكلوة  من جالز تقد م مف ا  

هياان إبا   نّاه  أااز تقاد م لبعف اا  ساوبأ لء علا  لبللط،  قاا  لألنااوري: "ذلاب لبكا

ثاالف لبلاالط، نهااا "ز اادلً إْن تضاالْب  ياالْب" للختلفااال هاا  جااالز نصاااه سوبلاالط؛ 

 .3هأجوزل لبكلوة ، لبم  أ ل لبفللء"

 4ل قا  لبلياط : "لجّاز لبكلوة  تقد م م عا  ه   لبّللط" 

، هنام  اللن  ّن لألصا  ها  لقد لثتج لبكاهيان بعو قوبال سوبقيوب مد ادلً سوبلاعوب 

ل لبأالب لبتقد م نهاا قاابنم:  يالُب إن تضالب" لثقاه  ن  كاان ملهاعاوً لثاين  ُّخا

 ج   سوبأالر عل  مالانم.

 قااا  لألناااوري: " مااو لبكاهيااان هااوثتأال سااأن قااوبال: إنّعااو قلنااو إنااه  أاااز تقااد م  

ملهاعاوً، إ  لبعنصاب سوبأ لء عل  ثلف لبلالط؛ ألّن لألصا  ها  لبأا لء  ن  كاان 

ل لنأ   سوبأالر عل  مو سينو، لإن كون من ثقه  ن  كان ملهاعوً.   نّه بّعو  ُّخِ
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 :1للباي  د ه عل  ذبك قاُ  لبلوعل 

بُ  وسِس  نو  ْقــــــلن بُ سن ثن بُ    و  نْقلن ب  خـا  تُْصــلن  إنّك إْن  ُْصلن

تقد ل لبتقاد م، لإ  بعاو للبتقد ل هيه: إنّك تصلب إن  صلْب  خا . لبا   نّه ه   

 :2جوز  ن  كان ملهاعوً، لباجب  ن  كان مأ لموً، لقو  زليل

نبـــ ْلأ لنْي و  نْا ن من وِبـــ  لن  ثل ُ    ل ــــلإْن  نتنولُ خن   نقُاُ    غنوةِبو من

للبتقد ل هيه:  قا  إن  تول خلي   ا  ملأب ، لبا   نّه ه  تقد ل لبتقاد م، لإ  بعاو  

 :3 كان ملهاعوً، لقو  لآلخلجوز  ن 

ــ  ُعـــتْ   ن هنلنْم  نْرقِِه إْن  نْنُج ِمْنننو، لإنْ   ـلِ هنطنْ ننــ و   ُغّسل ل  سُِعغنّعِ

للبتقد ل هيه: إن  نج هلم  رقه، هقدَّمه ه  لبعاي  لباي  لتهقه ه  لألص ، لإذل  

ثالف لبلالط؛ ألّن  ثات لال ل نّاه ها  تقاد ل لبتقاد م، هاجاب جاالز تقاد م م عاباه علا 

 .4لبع عا  قد لق  ه  ماق  لب وم "

دّ لباصل ان مو ذلب إبيه لبكاهيان لهم لآلت :   لقد رن

ذلاب لباصال ان إبا   ّن ملتاا  لبأا لء س اد لبلالط، لبايس مقادموً علياه،  قاا   -1

لبألجااون : "ألّن ملتااا  لبأاا لء س ااد ملتااا  لبلاالط،    تاالى  نّااك   تقااا :إن 

تل ااد إن ت طناا   شااكل ؛  خااتهوب   ن  تقااد  لبُعلاااَّب علاا   شااكْل  ت طناا ، 

لبُعلاِّب، لإذل كون ملتا  لبأا لء  ن  قا  س اد لبلالط كاون ملتاا  م عاباه كاابك 

 .5ألّن لبع عا  توس  بل وم "

دّ لباصل ان مو لختلند سه لبكاهيان من لألسيوب لبل ل  ، إّمو عل  لبضاللرة  -2 رن

 لاا  جااالب لبلاالط،  قااا  لألناااوري: "ل ّمااو قااا  ل  ن لبتلكيااب هيااه مااو  اادّ  ع

 لبلوعل:

 *إنّك إن  ُْصلْب  خا  تُْصلبُ*

هو ثأ  بنم هيه، ألنّه إنعو ناى سه لبتقد م لج له خاللً إلّن، ألج  يللرة  

 لبل ل، لمو جوء بضللرة ش ل  ل إقوم  لزن  ل قوهي  هو ثأ  هيه.
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 ل ّمو قا  زليل: 

لنْي و  نبـــلإْن  نتنولُ خن ْلأ وِبـــ  لن  ثل ُ   ــــ ل  نْا ن من   نقُاُ    غنوةِبو من

، له     هو نُللِّم  نّه ره ه ألّن لبني  سه لبتقد م، لإنّعو ره ه ألن ه   لبللط موضل

م بنّه بعو لبللط إذل كون موييوً نها: "إن قعت  قا " هإنّه  أاز  ن  اق  عل  ره ه؛ أل

إن للا ل –للا لبله   –ِل ن لبأالب عل   ل   ثالبه  ظنل لبأ   ه  ه   لبللط تُ 

ً ه  لبلفظ هنا مأ ل  ه  لبع ن ، كقابك: " غفل هللا بفون" بفظه ملهاب  كون ملهاعو

 لم نول دعوء مأ ل ، كقابنم "بيغفل هللا بفون".

 ل ّمو قا  لآلخل:  

 *هنلنْم  رقه إْن  ُْنج ِمْننو...*

م  رقه" دبي  عل  جالب لبللط، ألن بم  ه   هو ثأ  بنم هيه؛ ألن قابه "هل 

 :1نف  بف لت، له لت تناب منوب جالب لبللط لبعهالف، كعو قو  لبلوعل

ْاــِد لبعلِ  لِرثن عنْن عن ُم لبان كن ْاان لبعُ   ــك و ثن  نِــكْ ْ تن  ْلدنْ تن إْن بنْم تنْهُب ثن

لبعدخل، هكعو  ي: إن بم تهُب  لد ت، هأ   " لد ت لبعقد  د ب  عل   لد ت  

جوز  ن  أ   ه لت دبيوً عل  جالب لبللط لبعهالف هكابك  أاز  ن  أ   نفينو 

 .2لباي لا بم  ه ْ  دبيوً عل  جالسه"

سق   ن نليل إب  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بن لف ماقفنم من لبحوف  

 لبلوسم. 

  لبتللكيب لبلوسق ، هوبدكتار إسللليم لبلعلون  لى  ن لبتقد م   سأب سه ه  مث

 قا : "لإن  كن بنو كلع  لنو هن   ننو   نلى سأخوً ه  تقد م لبفوع   ل لبعف ا  سه خالًء 

 .3كون لبف   مأ لموً  ل غيل مأ ل "

ل ّمو لبدكتار مهعاد ماخ  ثعدلن هقد نظل إب  لبحوف لبلوسم من لجن  نظل 

  لبتللكيب ل صان هنعنو غومضوً  قا : سوغي ، هايّن  نّه    أاز لبتقد م ثت    تتدله

 .4"هو  صن  ن  تقد  مف ابه قا   دلة لبللط من وً بتدله  لبتلكيب لغعايه"
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للباي  عي  إبيه لباوثي س د لب لض لبلوسم  ّن مو ذلب إبيه لبكاهيان  نتم 

لبتقد م كثيللً سوبتاجيه لبتلكيا  لبد ب  بلأعل ، هنم  للن تقد م لبعف ا  سه، لم لا   ّن 

بعو كون ثقه لبتأخيل  هع  قيع  د بي  نودى سه نهوة لب لسي ،  قا  خياا ه: "إنّعو 

. ل قا   سا ثيون: "عندنو إنعو لا 1 قدّمان لباي سيونه  لم بنم للم سايونه  عن "

. ل قا    ضوً: "ألّن لب لب عودتنو تقد م لأللم عندلو 2بوعتنوء لل لتعو  سوبعف ا "

 .3"للبع تن  سه
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 المسألة الثامنة

 عامل التحلير

 

لنهال، هيكان   قا  لبلي : "لخياا ه  قدّر نها: إ وي للبلل، سنها: ألثارْ  

ا  منك ي، إذل قعل  لال تهاهرلً   تها للً، قو  لبحلي  س ضنم  قو  به: إ و ، هيقا : إ و

لل، للختأوب، كأنّه  قا :  ثار نفل  ل ثفظ، لغيل خياا ه  قدر ه  نها: إ وي للب

ً  ثاِّر و عكللثدلً  خطوسوً كعو ه  إ و ، لقا  خياا ه  لب ، بيكان لبفوع  للبعف ا  شيئو

ب إ وي ل ن  هاف  ثدكم لألرن"ه  إ ّو  للبلل، لقا  ععل ري  هللا عنه بأعوع  

لولدة سوب صو، لبتاّ  بكم لألخ  للبلمو "  تهع   مل لبعتكلم،  ي ألس د نفل  عن م

دلن  عن ملولدة ثاهــه".   .481: 1ثاف لألرنب، ل مل لبعحوطب،  ي س ِّ

  ً هقدّرل خياا ه  له   خلاب لبتها  لب وم  ه ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهو

ر. لإبيك لبتفصي :ثارْ ألم : إ وي للبلل ه وً   ، لذلب غيلل إب  تقد ل ثاِّ

قا  لبتطلق بلحوف لبلوسم، نلى  ن ناكل ت ل فوً بلتها ل بناين من خوبه  ثل  

 " سأنّه إب ل  لبعحوطب تل  لبعكللل سـ "إ و ه لبنهوةلب وم  ه  لال لبت ل ف، هقد عّله

 ل مو جلى مأللل،  قا  لسن موبك: "لبتها ل إب ل  لبعحوطب ل ثتللز من مكللل سـ 

".  1"إ و "  ل مو جلى مأللل كقابك: إ ّو  للبلَّلَّ

 2ل قا  لسن للو : "للا: تنايه لبعحوطب عل   مل مكللل بيتأناه" 

ل ظنل من لبت ل ف مقورن  سعو ذكلل لبلي   ّن لبحوف قوةمو ه  خللج  

 تها لإب  يعيل لبعتكلم، لعوم  نصب لال لبتلكيب نها إ وّي للبلل".لب

،  قا  خياا ه: "كأنّه قو : إّ وي  ثفظ ألثارهلياا ه لتا ه لبلي   قدّرل  

 3ل ثار".

سينعو ذلب لب جوج إب   ّن لبحطوب بيس سنفله، لإنعو  اجه خطوسه بلج   قا   

ل سن لبحطوب، هقدّر لبكو  جعلتين به: " ّي سوعد عن لبلل، لإبيه ذلب ه  قا  عع

للبتقد ل: "إ وي لثاف لألرنب، لإ وكم لثاف لألرنب، ههاف من ك  جعل  مو  ُثْات 

إ وي لثاف  ؛نظيلل ه  لألخلى"،  قا  لسن عقي : "لقو  لب جوج: جعلتون،  ي

. 4لألرنب، لإ وكم لثاف  ثدكم لألرنب، ههاف من ك  مو  ثات نظيلل ه  لألخلى"
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ف لبنهوة مو ذلب إبيه لب جوج،  قا  لألزللي: " مو قا  لب جوج هإّن هيه لقد ي َّ 

 .1دعاى ثاف إ وكم ل   ليم ثاهنو بعو لختقل بنو ه  لال لباوب من  نّنو سد  من لبلفظ"

لسه  2لقو  لبليلله  لبتلكيب جعل  للثدة:  ي سوعدلن  لثاف  ثدكم لألرنب" 

دّ لبنهوة لال 3 خا لب محللي لبل ي،  قا  لألزللي: "لكال لا ه  قا  . لقد رن

لبليلله  لإن بم  صل  سه، هإن سوعدلن  بيس  مللً سوبعاوعدة لبعطلق ، س  سوبعاوعدة 

 .4عن ش ء خوص لكال ماوعدة ثاف لألرنب"

 ّمو لسن عقي  هقد ذلب إب   ّن لبتها ل من لبعتكلم شوذ ل   قوب عليه  قا :  

 .5"إ ّوي ل ن  هاف  ثكم لألرنب""لشان مأيئه بلعتكلم ه  قابه: 

 للباي  للل لباوثي: 

  لبتها ل،  ظنل عل  س ضنو إن لبتقد للب لبلوسق  ب وم  نصب لبعتكلم ه -1

تعث  سيونوً  ،، هضوً عن ذبك هإن لبتللكيب   تهتوج إب  إيعور عوم لبتكلف

ألخلاب إهصوث  عن لب لس  بلت ايل عن  مل مكللل بيتأناه لبعحوطب  ل 

هأوء لهم لال لبطل ق  سهلك  لبنصب ل  ثوج  تدعا إب  تقد ل  ،بعتكلمل

جعل  جوءب عن لب لس   هعوم ، هوألص   ن نت وم  م  لال لبتلكيب عل   نّ 

ل  ل د لبتها ل منه، هوبهلك  لإلعللسي  عنصل لو و ه  تلكيب مبتايين  

ً منه بعو تهعله من د  ب ، لبيلت سأثل لبتها ل لختورلو لبعتكلم لب لس  إدرلكو

ثاّر كعو خام ذكلل.  قا  لبدكتار خلي    لب وم  مهالف تقد لل لثار، 

ً مو قيع  لال لب وم  لبعهالف لباي    أاز  ععو لل: "لبلت  دري ثقو

إلنورل، لإن لنل هقد نق  لبت ايل إب  م ن  غيل لباي كون به، بلت  دري مو 

قيعته غيل مهولب  تال ل لبهلك  لإلعللسي  لبت  ل  لبفته ، لبت   أب  ن 

 .6، للب وم   أب  ن  كان لنو ه وً مت د وً"تكان  ثللً ب وم 

كعو  جع  عل  ذبك جعنار لبنهوة. لبكن  لبتها ل  صله  ن  كان لبعحوطب  نّ  -2

سن لذبك    عن  لجادل ه  يعيل لبعتكلم، هقد خع  من هصهوةنم، ه عل 

لبحطوب    لك ه  هصوثته لخليقته لبلغا  ، ه عل ج   من نفله شحصوً 
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ن   نفله من ب  لبعحوطب لباي  تهدث م ه ه  ك  لألمار،  حوطب آخل، هأ

 هيهارل من لباقاب هينو.
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 المسألة التاسعة

 عامل المفعو  معه

 

 قا  لبلي : "لعلم  ّن مالب جعنار لبنهوة،  ّن لب وم  ه  لبعف ا  م ه،  

لبف    ل م نول ستاخط لبالل لبت  سع ن  "م " لإنّعو لي ال لبالل ماي   م   ه  

س ض لبعالي  بكانه  خصل بفظوً، ل ص  لال لبالل للل لب طف لباي هيه م ن  

لبأع ، كعو  أ ء ه  سوسو هنوخب م ن  لبع يّه  ن قوبال:    تقد  لبعف ا  م ه عل  مو 

عع  هيه صوثاه لتفوقوً، هو  قو  للبحلا  لختاى لبعوء، كعو  تقد  خوةل لبعفوعي  عل  

 عوملنو.

 :1لبعصوثب تعلكوً سقابه لبع عا تقدمه عل  لجّاز  سا لبفتن  

ننِعيعن  هُْهلــوً ِغْيان ً لن ْ تن لن عن ْلعن   ـــ ً جن  ِايثنوُث ِخو  بنْلتن عنْنــنو سِعن

 للأللب  لبعن ، رعو   ألص  لبالل، للبل ل يللرة.

لقو  لبكاهيان: لا منصااب علا  لبحاوف هيكاان لب وما  م نا اوً كعاو قلات ها   

 خال لبعاتد . لبظلف لبالق 

 للأللب  إثوب  لب ع  عل  لب وم  لبلفظ  مو بم  ضطل إب  لبع ناي. 

: جوء لبالد ل سس قُْلننولبالل، كأنّك  س د لقو  لب جوج: لا منصاب سإيعور ه   

 لبطيوبل   ل صوثانو، لكال ه  غيلل، للإليعور خوف لألص .

عو اا   صاا  لبااالل هاا  لقااو  عاااد لبقااولل، لااا منصاااب ساانفس لبااالل، للأللباا  ر 

كاننو غيل عوملا ، لباا نصاات سع نا  "ما " مطلقاوً بنصاات ها  "كا ٌّ رجا  لياي ته؛ 

لقو  لألخفش نصب نصب لبظللف لذبك  ن لباالل  قيعات مقاو  لبعنصااب سوبظلهيا ، 

 ، كعااو للبااالل هاا  لألصاا  ثاالف هااو تتهعاا  لبنصااب،  عطاا  لبنصااب مااو س اادلو عور ّاا

ه عاللب نفاس "غيال". لباا كاون كعاو قوبااسع نا  "غيال" إ عطا  ماو س اد "إ " إذل كونات 

 – 517: 1بأوز لبنصب ه  ك  للل سع ن  "م " مطلدلً، نهاا: كا  رجا  ليي تـاـه" 

519. 

سيّن لبلي  ه  لال لبند  ن لبنهوة قد لختلفال ها  عوما  نصاب لبعف اا  م اه،  

با   ن عوملاه لذلاب لباصال ان إ  قال  منناو: لبحاوف عناد لبكااهيين.هقد ذكل بنم عدة 

مننم من ذلب إبا   ّن لباالل لا  ل سس، سع ن   من قدّر ه و لبف   متقا سوبالل، لمننم

                                                             
 383: 2لبحصوةد   1



653 

 

لنأ ا  معاو  لباي خاف ناج ل سعو جوء عند لألناوري،لبحوف  سيون لالإبيك لب ومل . ل

قوبه مصادرلً بعنوقلا  لاال لبعلاأب . هقاد ذلاب لبكاهياان إبا   ن لبعف اا  م اه منصااب 

  كثيل من لبعلوة  ثيي  للن  ّن هللا عوم  م ناي لعتعدل لبكاهيان  عل  لبحوف،

مو س د "لبالل" محوبف بعو قالنو،  قا  لألنااوري "ذلاب لبكاهياان إبا   ن لبعف اا  م اه 

، لقاد لثاتج لبكاهياان بعاو قاوبال سادبيلين،  قاا  لألنااوري " ماو 1منصاب علا  لبحاوف"

إنّااه منصاااب علاا  لبحااوف لذبااك ألنااه إذل قااو   لبكاهيااان هااوثتأال سااأن قااوبال: إنعااو قلنااو

"لختاى لبعوء للبحلا "    هلن تكل ل لبف   هيقاو : لخاتاى لبعاوء للخاتاب لبحلاا : 

ألن لبحلا  بم تكن م اج  هتلتاي، هلعو بام  هلان تكل ال لبف ا  كعاو  هلان ها  "جاوء 

علاا   ّن ز اد لععالل" هقااد خاوبف لبثااون  لألل ، هونتصاب علاا  لبحاوف... للباااي  اد  

لبعتقد     أاز  ن   ع  هيه   ّن  نها لختاى لجوء هِْ  و  ز ، للبف   لبوز     أاز 

لماو قوباه لبكاهياان  .2 ن  نصب لال لبناب من لألخعوء، هدّ  عل  صه  ماو ذلاناو إبياه"

كاون مهااّ  ردّ مان لباصاال ين، إذ  اللن  ن لبحااوف عوما  ياا يف ها  س ااض لبعلااوة  

هنهن نقا  "مو جوء ز دو س  ععلل" لععلل محوبف ب  د لما   أب لبعللخوص  ه  لال 

ذبك بم ننصب كلعا  "ععالل"، لنقاا  "ماو قاو  ز اد بكان ععالل لماو مالرب س  اد بكان 

 سكل" هعو س د بكّن جوء محوبفوً بعو قالنو لم  ذبك بم ننصب كلع  "سكل".

 هلان تكل ال  قا  لألناوري " مو قاابنم: "إناه منصااب علا  لبحاوف، ألناه    

لبف اا ، هحااوبف لبثااون  لألل ، هونتصااب علاا  لبحااوف" قلنااو: لااال سوطاا  سااوب طف لباااي 

 حوبف سين لبع نيين نها قابك: "مو قو  ز د بكان ععالل، لماو مالرب س  اد بكان سكال". 

بكان  لا    ن  كاان ماو س ادلو محوبفاوً  لمو س د بكن  حوبف مو قالنو، لبيس سعنصاب هاإنّ 

و ، خاالء ب مات لب طاف ها  لبنفا  عنادنو  ل جاوز سناو لب طاف ها  بعو قالنو عل  ك  ثا

لإل أوب عندكم، هلا كون كعو زععتم باجب  ن    كاان ماو س ادلو إ  منصااسوً بعحوبفتاه 

لألل ، لإذل كون لبحوف بيس ماجاوً بلنصب م  "بكن"، للاا ثالف    كاان ماو س ادل 

باالل لبتا     أاب  ن  كاان ماو س ادلو إ  محوبفوً بعو قاله، هو  كان ماجاوً بلنصب ما  ل

، لردّ لباصال ان دبايلنم لبثاون  ساأن لبف ا  3محوبفوً بعو قالنو كون ذباك مان طل ام  لبا "

لإن كون  زموً إ   نه قد ت دى ستقا   لبالل،  قا  لألناوري "لقاابنم ساإن لبف ا  لبعتقاد  

ى ستقا   لباالل، هحالج عان إ   نّه ت دَّ  : ز ، هو  أاز  ن   ع  ه  لبعف ا  م ه" قلنو

نّه هِْ  و ت ادى ستقا ا  "لباالل" قناْا و تنقصاه إ، لقا  لباصل ين 4كانه  زموً عل  مو سينو"

لبدقاا  إذ   تاجااد عوماا  ماان عومااوب نقاا  لبف اا  نهااا لبنعاا ة للبتضاا يف،  ل لبنعاا ة 
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بعف ا  م ه للبتض يف م وً، نها خلج،  خلجته، لكنتنبن لكتناتنه، لنأد لنو  جعوً ه  ل

جوءب لخعي ، نها " مل  لننْفلنه، لمو شأنك لز دلً"، إيوه  إب   ن لنو   ه او ً مت د ا  

 أت  م نو لبعف ا  م اه نهاا "ماو صان ت ل ساو "، هصان  ه ا و مت اد كعاو نالى، لنهاا 

 هكف  ه   مت د. ""كفو  لز دلً درلم

اى مان لبع نااي كعو  ن س ض لبنهوة  للن  نه مت  لثد لب وم  لبلفظا  هناا  قا 

كعو لا لبحاوف عناد لبكااهيين ها  لاال لبعلاأب ،  قاا  لبليا  "للأللبا  إثوبا  لب عا  

 .1عل  لب وم  لبلفظ  مو بم  ضطل إب  لبع ناي"

 ّمو لباصل ان هقد ذلااال إبا   ناه منصااب سوبف ا  متقاال ساوبالل،  قاا  لألنااوري  

، لقااد تااأثل 2اخااط لبااالل"ه منصاااب سوبف اا  لباااي قالااه ست"لذلااب لباصاال ان إباا   نّاا

لباصل ان ه  لال لبل ي سلياا ه،  قا  خياا ه "لال سوب مو  ظنل هيه لبف   ل نتصاب 

هيه ل خم ألنّه مف ا  م ه لمف ا  سه. كعو لنتصب نفله ه  قابك: لمال  لنفلاه، لذباك 

قابك: مو صن ت ل سو ، لبا تلكت لبنوق  لهصيلنو بليا نو، لإنّعاو  ردب: ماو صان ت 

يك، لبا تلكت لبنوق  ما  هصايلنو هوبفصاي  مف اا  م اه، للألب كاابك، للباالل بام م   س

 .3ت ع  ه  ل خم مو قالنو وتغيل لبع ن ، لبكنّن

 ل لهظ عل  لبند  ن خياا ه  هدد مصطلهين بلعف ا  م ه ملة سوبعف ا  م ه، 

تغيال  باململة سوبعف ا  سه،   ضوً ه  لبند نقط  منع  ثيي إّن خياا ه  الى  ن لباالل 

  هااهاا  لبع ناا  شاايئوً كعااو زعاام س ااض لبنهااوة لبعتااأخل ن  ن لبااالل لاا  لب وملاا  لبنصااب 

 لبعف ا  م ه.

لقد لثتج لباصل ان سأّن لبف   لإن كاون  زماو هقاد ععا  لبنصاب ستاخاط لباالل  

هنصب ل خم س دل، مث  نصب ل خم سنع ة لبت د ا  لسوبتضا يف نهاا " خلجات ز ادلً" 

و لباصل ان هوثتأال سأن قوبال: إنعو قلنو إّن لب وما  لاا لبف ا  لذباك  قا  لألناوري "ل م

ألن لااال لبف اا  لإن كااون هاا  لألصاا  غياال مت اادّل إ   نااه قاااي سااوبالل هت اادى إباا  ل خاام 

ي سوبتض يف نها "خّلجت لبعتوب"  .4هنصاه كعو ُعدِّ

 لمو قوبه لباصل ان هيه نظل ل عكن ردّل سعو  أت : 

لبعف ا  م ه نها "لخاتاى لبعاوء للبحلاا " لجعلا    خلجات لبقيوب سين جعل   -1

هوبف ا  ها   ،   لاتقيم إذ  ن كا  جعلا  تا اد عان لألخالى  لبعتوب خّلجتز دلً، 
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 د ا ؛ ألنّاه قاد تاخاط ساوبالل.تجعل  لبعف اا  م اه  ز  ل  ثوجا  إبا  لبقاا  سوب

  

"خاااّلج"  عكااان ردّ لبف ااا  " خااالج" إبااا  "خااالج" سااادلن لعااا ة لبنقااا ، لكاااال  -2

سوبتضاا يف إباا  "خاالج" هاااون لبفاالق سيننعااو لسااين لبف اا  لخااتاى إذ  ظاا  علاا  

 صارة للثدة بال سن ُدن ثعله علينعو.

لقاد ذكاال لألنااوري  ّن لألخفااش للب جااوج قاد خوبفااو ر ي جعناار لباصاال ين هاا   

نوصب لبعف ا  م ه، ه ند لألخفش ل خم منصاب إ ّ  ن مو س د لبالل  نتصب لنتصوب 

"م "  قا  لألناوري "لذلب  ل لبهلن لألخفاش إبا   ن ماو س اد لباالل  نتصاب  لبظلف

، لمو قوباه لألخفاش هياه سُْ ادو، إذ بايس لناو  قالب 1سونتصوب "م " ه  نها "جئت م ه"

سين لبظلهي  لبعكوني  للبعف ا  م ه،  قا  لألناوري "ل مو مو ذلب إبيه لألخفش مان  ناه 

ألن "ماا " لاالف، للبعف ااا  م ااه هاا  نهااا  نتصااب لنتصااوب "ماا " هضاا يف   ضااوً، 

"لخااتاى لبعااوء للبحلااا ، لجااوء لبااالد للبطيوبلاا  باايس سظاالف ل   أاااز  ن  أ اا  

 .2منصاسوً عل  لبظلف"

 مو لب جوج هقد ذلب إب  تقد ل عوم  لا لباي نصب ل خم لقادرل ساـ " سلات"  

ب  ساا إخاهوق سلت لبحلاا "،  قاا  لألنااوري "لذلاهتقا  عل  ر  ه "لختاى لبعوء ل 

لب جوج من لباصل ين إبا   ناه منصااب ستقاد ل عوما ، للبتقاد ل: ل ساس لبحلاا ، لماو 

، ل عكان  ن نناوقش ماو قوباه 3 شاه ذبك، ألن لبف ا      عا  ها  لبعف اا  لسيننعاو لباالل"

 لب جوج من لبأالنب لبتوبي : 

لام  كان لب لسا  إّن ه  قابه تقد ل عوم  بم  ظنلل لب لس  لبعتكلم عل  خليقته، ه -1

بهلك  ل نطم مث  لال لبكو  ساكل عوم ، لمو لبقا  ستقد لل إ  من قاي  تلا غ 

 لإلعللسي  لهقوً بألخس لبت ليعي  ه  تقد ل لب وم .

كعو ن لم  نه مت   مكان ثعا  لبكاو  سادلن إياعور  ل تقاد ل هناا لأللبا ،  قاا   -2

، لقاد  طاو  لسان 4ل إبا  تقاد ل"فتقا لألناوري "لمو    فتقل إب  تقد ل  لبا  معاو 

موبك لبلدّ علا  لب جاوج ها  ر  اه لبلاوسم، لمعاو جاوء ها  ردّل، "لكاون لب جاوج 

 قا : إذل قلنو مو صن ت ل سو ، هوبنصب سإيعور كأنه قو  ماو صان ت ل سلات 

 سو ؛ ألناه     عا  لبف ا  ها  لبعف اا  لسيننعاو لباالل، للاال غيال صاهين، ألن 

ً ساه ل رتااوط، هاإن لرتاوطا عل  لباجاه لبااي  صان   ه  لبعف ا لبف     ع ساو  و
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للخط  هو م ن  بادخا  ثالف سيننعاو، لإن بام  لتاطاو إ  سالخاط  هوساد منناو 

هلابك تقا  يلست ز دلً لععللً هتنصب ععلل سضلست كعو تنصب سه ز دلً، ... 

لمعااو  اااين هلااود تقااد ل لب جااوج إّمااو  ن  ُقصااد تلاال ك صاان ت ل سلاات هاا  

فنو ، لإّمو     قصدل، هإن قصدل بم  صن؛ ألن شالط صاه  عطاف لبف ا  ل خت

علاا  لبف اا  س ااد لخاام ل خااتفنو  جااالز ل خااتغنوء سوبثااون  عاان لألل ، للألماال 

سحوف ذبك ه  لبتقد ل لبعاكار إذ   م ن  بقا  لبقوة  مو  سلت  سو ، لإن بام 

جعلا  لخاتفنومي    قصد لبتلل ك بم  صن   ضوً، إذ     طف جعلا  خال ا  علا 

 أاااز ذبااك ماا  ل خااتقو  كعااو هاا  لبعثااو   ماا  لخااتقو  كاا  للثااد مننعااو، هااأ ّ 

لبعاكار  ثم ل لب . ل  ضوً با كون مو س د لبالل منصاسوً سف   مضعل بم  هتج 

إباا  لبااالل كعااو    هتااوج إبينعااو ماا  إلنااورل،    تاالى  نااك بااا  لناالب ه اا  

شأنك توسس ز ادلً دلن للل هيلا   مان ثكام لبعوسل  ه  مو شأنك لز دلً قلت مو 

سإيعور توسس ل ختغنوء عن لبالل كعو  لاتغن  عنناو ما  لإللناور، هو خاتغنوء 

 .1إب  لباوط  سوط "  ْهضن هينعو سوط  لمو 

س اض  ستقد ل  سس، ه  لخاتاى لبعاوء للبحلاا ، هاإن تقاد ل  ساس ها  خلّعنوبا  -3

فاتن ز دلً"  هتوج إبا  تقاد ل عوما  معاو  لبأع  نها: "مو شأنك لز دلً" لجئت ل

  لبعأو  إب  ليطللب ه  تاجيه لبتللكيب لبأعلي  لبت  تلد ه  ماهي لبعف اا

لال  م ه ل قتض  لي  م و يل  خل تهقم لبع ن  خوهوً بعو عليه لبنهوة ه  مث 

 لبتقد ل.

ل اقا   ن ناااكل ر  ااوً بلألجااون  هاا  عوماا  لبنصااب هاا  لبعف ااا  م ااه باام  اااكلل  

ألناوري،  ند هيه عاد لبقاولل علا   ن عوما  لبنصاب لاا لباالل نفلانو،  قاا  "لبنااب ل

لبللس  من ثوث  علل ناعوً، ثللف تنصب ل خم لبعفلد هقط لل  خا    ثلف، لبالل 

، لماو ذلاب إبياه لبألجاون  هياه نظال ل عكان 2سع ن  م ، نهاا لخاتاى لبعاوء للبحلاا "

 لبلد عليه سعو  أت :

. 3ا ه  ن لبالل   تغيل لبع ن   قا  خياا ه "للبالل بم تغيل لبع نا "مو قوبه خيا -1

 هوبالل بم تغيل لبع ن  من م ن  لب طف إب  م ن  لبع ي .

 ن لبالل با كونت عوم  لبنصب بهلّت مه  لبف   لذبك بم  ُْ ند،  قا  لسن موبك  -2

  قالناو  ل " ثدلو  ننو با كون لبنصب سنو نفلنو بم  لتلط ه  لجادل لجااد ه ا

  .1م ن  ه  "
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تص  سنو لبضعيل لبعتص  نها " ْخلُب ل    با قُدّر بلالل  ن تكان عومل    -3

"  لبنوصب به  لبالل  خوهو بلألجون   لألزلليلذبك معو    أاز،  قا  

تص  سنو إذل كون يعيللً كعو ه   عاد لبقولل لُردَّ سأن لبالل با كونت عومل   

 .2صا "خوةل لبهللف لبنو

بااا ثكاام سااأن لبااالل عوملاا  لبنصااب بهكاام بنااو سعثاا  مااو ثكاام بلهااللف لبعلااان   -4

ااو باام تكاان لبااالل بنااو ثكاام تلااك لبهااللف باام  صاان  ن تكااان نوصااا ً  ،سوبف اا  لبعَّ

ل خمن،  قا  لسن موبك " ن لبهكم سكان لبالل نوصا  ثكم سعو   نظيل به إذ بيس 

لبف ا  كاإّن ل خالتناو،  ل  لااه ماو  ه  لبكو  ثلف  نصب ل خم إ  للاا  لااه

 لاه كو لبعلان  سإّن، للبالل لبعللده   م     تلاه لبف ا  ل  ماو  شااه لبف ا ، 

 .3هو  صن ج لنو نوصا "

خوف مو ذكلل لبلي  ه  م لض ثد ثه عن عوم  لبعف ا  إب  سق   ن نليل  

لبع عا  لبعصوثب، هقد م ه، هقد ذكل  ّن لسن جن  قد  جوز تقد م لبعف ا  م ه عل  

ّل  لسن جن  سابك قوةوً: "بكنّه  أاز جوء للبطيوبل  لبالدُ، كعو تقا : يلست لز دلً صن 

 ععلل؛ قو : 

ننِعيعن  هُْهلــوً ِغْيان ً لن ْ تن لن عن ْلعنِاي  ـــ ً جن ثنوُث ِخو  بنْلتن عنْنـنو سِعن
4 

دّ لبنهوة مو ذلب إبيه،  قا  لمو قوبه لسن جن   حوبف مو  جع  عليه لبنهوة،   لقد رن

لسن موبك  قا : " مو لبايت هوب طف هيه لولل؛ ألن تقد ل جع ت غياا  لنعيعا  لههلاوً، 

 .5 كثل لبنها ين" هُ لسنال لّجنن 

لب ّ  من لبعفيد  ن ن لض لجن  نظل لب لعوء لبعهدثين معن ثولبال منوقل  لال  

ء ع وصالة لم طيوتاه لسحوصا  ها  ماو جاولباوب  لبعف ا  م ه  عل  ياء علم لبلغا  لب

وب لبدرلخ و  هودلل منععّ  هضو عند ثوث  مننم بعو بعهول تنم من لرتاوط لثيم سوبتللث

 ،للبااادكتار إساااللليم لبلاااومللة  ،للااام لبااادكتار منااادي لبعح لمااا  ،لبلغا ااا  لبهد ثااا 

 للبدكتار خلي  ععو لل.

  ون، لألل  مو  هيه بعو قوباه  ّمو لبدكتار مندي لبعح لم  هله ه  لال لبعاهي ر 

نهوة لبكاه ،  قا  "ل ادل ب   ن لبنصب عل  لبحاوف باا ععا  ساه س اد تاخاي  نطوقاه، 
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لمأااو  ععلااه، بكااون لألخااا سااه لخاايل  ماان لخااوة  لبتيلاايل لباااي  نلاادل لبعهاادثان ل دلة 

 .1بلتحلهد من كثيل من مأود ب لبقدموء"

ألل ، ثيااي  االى  ن مااو  خااعول لبنهااوة  ّمااو لباال ي لآلخاال هقااد خااوبف هيااه لباال ي ل 

سااوبعف ا  م ااه هااوبل ي هيااه محتلااف؛ ألنااه عناادل باايس ماان مت لقااوب لبف اا   ل مااو  لاااننو 

هوبتلااعي  باام تقاام إ  علاا   خااوب لب وماا ، لثقيقاا  لبعاياااب عناادل  ن  لبااالل  باام تقاام 

ت بع نا  آخال، ههاين تقاا  ب اب جاساليفتنو لألخوخاي  للا  لبعلاورك  ها  لبهكام هحل

هوبالل   تد  عل  لبتلل ك سهكم  ن لبضف  بيلت م طاه  علا   ،طفو  ليفَّ ن لبننلِ لأل

ألنناو عنادل بيلات مضاوه  هاقا  ثكام للثاد  ؛لألطفو  هتلور  ه  ثوبا  لبلها  لبام تأال

هن  ثوب     دخ  هينو لإلخنود  ل لإليوه ، لب لّاه ها  لاال لبال ي  تاوس   –للا لبنصب 

ا سل  ه هكأّن لبعف ا  م ه بّعو  خلج عن لإلخنود للإلياوه   ختوذل إسللليم مصطف   أخ

 صان ثقه لبنصب؛ ألن لبنصب عندلعو لا  خف لبهلكوب،  قا  "ألننو إذل قلناو: ب اب 

لألطفو  ليفَّ ن لبننل، هقد جئنو سالل   تاد  علا  لبتلال ك، لسوخام س ادلو    لاور  ماو 

 ب، لبابك بم تلتفْ  "لبضف " كعو لرتف  قالنو، ألن  لبضف     تلور   لألطفو   ه  لبل

"لألطفو "؛ ألننو بم تكن ملند إبيه، لبم تنحفض: ألننو بيلت سعضوف إبيه، هلام  اام إ  

 .2لبنصب لقد مّل سنو  ن لبنصب رم   لور سه إب  مو    دخ  ه  إخنود، ل  إيوه "

َن مان لبتاأل و  ب لبنها ا  ها   ّمو لبدكتار إساللليم لبلاومللة ، هقاد رهاض كثياللً

ون كنها "مو  نت لز دلً لكيف  نت لقص   من ثل د" هلهض تحل ج لبنهوة عل  تقد ل 

م   م اه، ثاسين لبتوم  للبنوقص  لتقد للو عندل عل  لال لبف    س د مو  كان عناه لبعف اا

بام    دد س ض لبأع  نها "خلب  نو لز دو" "لخلب لز دلً" هيلى  ن لبأعلتين للثادة

د ن لااال لبعاهااي    عكاان  ن  دباف ماياااعوً نها ااوً بضاا فه،  قااا  "لقااتتااد  ل االى  

 ثعلال عل  لبعف ا  م اه ماو جاوء مان قاابنم: "ماو  نات لز ادلً لكياف  نات لقصا   مان

لكيف  ثل د" هحلجال عل   نه إيعور ه   ملتم من لبكان، للبتقد ل: مو تكان لز دلً،

 ون ساـ "تكاان" لبعضاعلة. ل لً" ل "قصا  " منصااسدتكان لقص   من ثل اد، هاإن "ز ا

نصاب ن لف لجناو بتقاد ل لاال لبف ا ، لب ا  خااب لاال لبتقاد ل  ننام بام  أادلل لجناوً بل

ت ااد  هعلانااه عليااه،  نّناام بأااألل إباا  تقااد ل لبف اا  لنصااب ل خااعين سوبف اا   تكااان  لس

 لبعاياب عن مودة "لبعف ا  م ه" ...

                                                             
 .297مدرخ  لبكاه :   1
 .115ه  لبنها لب لس   قالعد لتطايم  :   2
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عكان إجاللء لب طاف ععادلً لنهن نلى  ن لبعف ا  م ه ملأب  ي يف  ههيي     

إباا  لبقااا  سوبع ياا  لل خاام لبعنصاااب علاا  لبعف ابياا  لبعقياادة سااـ "ماا " ... للكااال هااإن 

 .1 ج لء لال لباوب ي يف     عكن  ن تدبف ماياعوً نها وً خليعو"

نقا  إن لبدكتار لبلومللة  كون مهقاوً ها  رهاض كثيال مان لبتال اللب بل الما   

اة ها  و، لبا  ن لبدكتار لبلومللة  ت وم  ما  ماالطن لبقالبعهاله  لخوص  لبعقدر منن

ل  لاال لبعاهااي ألعطوناو تصااارلً  هضا  ماان رهضاه لااال لبااوب كااوموً؛ ألن ها  إلاادلرل 

ب للرد للا تلكيا ،تض يفه تغيياو باوب منم   ّا  عليه ه  سيون م ن  لبعصوثا  سوبالل

 ه  لب لسي  كثيللً.

ّلف لبع ن  للعتعد لبعننج لباصف  ها  تهليا  ل ّمو لبدكتار خلي  ععو لل هقد ل 

لبكثياال ماان لألسااالب لبتاا  ت تعااد علاا  لبتغيياال هاا  لبهلكاا  لإلعللسياا  هاا  مهولباا  منااه 

بتاليف لبهلكا  لإلعللسيا  تاليفاوً د بياوً، باال نأادل  الهض كثياللً مان تاأل وب لبنهاوة 

 سوب اورة ععو  قصدل لتحل أوتنم ه  سوب لبعف ا  م ه ل لى  ن ه  تلك لبتأل وب سُ دلً 

سنااو لبعااتكلم لقااد نااوقش لااال لبعاياااب هاا   سهوثااه لكتاااه، هنااا  االى  ن لبعف ااا  م ااه 

منصاااب علاا  م ناا  لبع ياا  لقااد قااّاب لبهلكاا  لإلعللسياا  للاا  ثلكاا  لبنصااب لااال 

ساو  –لبع ن ،  قا  "ننظل إب  لبع ن  ه  لبأعلا  لبتوبيا : لخاتاى لبعاوء للبحلاا ، هإناه 

 فيااد  ن لبعااوء كااون متعاجااوً هوخااتاى، لكااابك كوناات لبحلااا  م اجاا  هوخااتاب  –ر ااب 

ل لبعتكلم بيس لال، هقد كون عليه  ن  غيل ها  دللختقومت لبكن بعو كون لبع ن  لباي  ل 

ثلك  مو س اد لباالل بيصاان منصااسوً،هوبهلك  لناو دبيا  علا  م نا ، للا  عنصال مان 

تيأاا  بتلاالط عوماا    هااور لبنهااوة هاا  عنوصاال لبتها اا  هاا  لبأعلاا  لألصاا ، لبيلاات ن

تهد دل  عليه، لب   لبكاهيين قد قصادلل سقاابنم "لبحاوف" ماو نقصادل لخاتوف لبع نا  

سين لبله  للبنصب، لمان لبأاد ل سوبعوثظا   ن لبف ا   عكان  ن  هعا  ها  إخانودل إبا  

، هوعله عل  لبهقيق ، لبكن تكللرل س د لبالل  مل محّ  سوبع ن ، نقا : خور عل   للبنيا ن

هإخنود لبف    خور  إب  لبفوع  "عل " لا إخنود ثقيق  ثم جوءب لبالل رلسطوً  السط ماو 

س اادلو مهعااا ً بع ناا  آخااال  حااوبف لبع ناا  لبقااوةم علااا  لبهكاام لبعاناا  علاا  لإلخااانود 

 .2لبلوسم"

للباااي  أخااا سااه لباوثااي  ّن عوماا  لبنصااب هاا  لبعف ااا  م ااه لااا م ناا  لبع ياا ،  

ها  لقات للثاد، لذباك متهصا  ساوب طف، ألن  ل خعيناب لبهدث من هوبعتكلم  رلد لق

تقاا  سناال لبادلر، هكاون نصاب ل خاام لبثاون  ها  نهاا: جئات لز ادلً، لجاوء لبااالد  لباالل

للبطيوبلاا ن، لااا لباخاايل  لبتاا  خااوعدب لبعااتكلم علاا  إ صااو  لااال لبع ناا  إباا  لبلااوم  
                                                             

 .107 -105لبنها لب لس :   1
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ط  م ن  ل قتللن للبعصوثا ، ألج  بفظ، هوبتغيل ه  لبهلك  لإلعللسي  لا لباي  عسل

 قا  لبألجون : "لإذل قلت: جوء لبالد للبطيوبل ن، هنا كقاباك: جاوء لباالد للبطيوبلا ُ، 

إذ بااا قلاات: لجااوءب لبطيوبلاا ، كااون صااهيهوً. غياال  ن لب اادل  عاان بفااظ لب طااف هوةاادة 

ا :  خلى، لل  لبد با  علا  ل قتاللن، هاإذل قلات: جاوء لباالد للبطيوبلا ن، علام  نّاك تقا

لقتلنو لتصوثاو، لبا قلات: جاوء لباالدُ لبطيوبلا  ساوبله  علا  لب طاف بام  كان ها  نفاس 

لبلفظ د ب  عل  ل قتللن للبتصوثب، كعو  نّك إذل قلت: جاوء ز اد لععالل، بام  كان هياه 

د ب  عل   نّنعو جوءل ها  ده ا  للثادة، سا   أااز  ن  كاان كا ه للثاد مننعاو جاوء علا  

 .1للبهكع  ه  لب دل  عن خنن لب طف إب  لبنصب" لنفللدل، للال لبنكت 

   

                                                             
 .661: 1لبعقتصد   1
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 المسألة العاشرة

 العامل في الحا  إذا كان غير الفعل

 

 قا  لبلي : "  ن  سلاه لبف   مو   ع  عع  لبف  ، للا من تلكياه، كوخم  

 نهممو  لتناط  ل  ن  سع ن  لبف   لبفوع  للخم لبعف ا  للبصف  لبعلان ، للبعصدر

 ً  عند م ن  لبف  ، كوبظلف للبأور للبعأللر، لثلف لبتنايه، نها: لو  نو ز د قوةعو

من جّاز لوء لبتنايه من دلن لخم لإلشورة، كعو  أ ء ه  ثللف لبتنايه، للخم 

 لإلشورة، نها: ذل ز د رلكاوً، لثلف لبندلء، نها:  و رسَّنو ُمْن عوً.

وةعاوً هاا  لباادلر، لب لّااك جوبلااوً عناادنو، ل ّماو ثلهااو لبتعناا  للبتلّجاا ، نهااا: بيتااك ق 

هوبظولل  نّنعو بيلو س وملين، ألّن لبتعن  للبتلج  بيلو سعقيَّد ن سوبهوبين، سا  لب وما  لاا 

. لااا لبعقيَّاادلألخفااش، كعااو  أاا ء بكااان مضااعانه  مااالب لبحااال لبعاادخل، علاا  مااو لااا

ك علل رلكاوً، لكال م ن  لبتلايه من  د، لز 1لثلف لبتلايه نها: كأنّه خورجوً... لبايت

دلن بفظ دل  عليه، نها: ز د ععلل مقاوً؛ للبعنلاب نهاا:  ناو قلشا  مفتحاللً، للخام 

لبف   نها: عليك ز دلً رلكاوً. ل ّمو نها: مو شأنك للقفوً، هألن لبلأن سع ن  لبعصدر كعو 

قاو   ساا  خاتفنو ، ذكلنو ه  لبعف ا  م ه، لبم   ع  ها  لبهاو  م نا  ثاللف لبنفا  لل

ً : ألنّنو عل  ، ل نتقض مو قوبه سوخم لإلشورة لثالف لبتناياه، هإنّنعاو     تلاه لبف   بفظو

تلاانونه  ل نّ  لانون لبف   بفظوً ما  ععلنعاو ها  لبهاو ، لكاال كاوف لبتلاايه، لنهاا:إّن، 

".  ن للاهإبا  لخات عوبنم ل ن  بفظوً لم ن ، ل  ت عون ه  لبهو . هوأللب : إثوبا  ذباك 

2 :14 –15. 

عوما  لبهاو  إن كاون غيال لبف ا   ها  تهدث لبلي  ه  لال لبند عان خاوف  

 لبحوف: تفصي لإبيك 

قلم لبنهوة عوم  لبهو  إذل كون من غيل لأله و  إب  قلعين لألل : ماو ععا  مان  

لألخعوء لبعلتق  كوخم لبفوع  للبعف ا  للبصف  لبعلان  هنا  ت عا  لبنصاب ها  لبهاو  

 لبت  ل  مننو لوسنتنو بلف   ه  نصب لبهو  له  تقد م لبهو  عليه، سهكم قاة لأله و بع

ه  لبتصالف ها  م عا تناو تقاد عوً لتاأخيللً،  قاا  لسان   ايش: "لمثاو  ماو كاون جور اوً 

 ،للبصاف  لبعلاان  سوخام لبفوعا  ،للخم لبعف ا  ،خعوء لخم لبفوع مألى لبف  " من لأل

مان ععالل للب وما  هياه لخام لبفوعا ،  ثاو   قوةعاوً. هقاوةمنها قاباك: ز اد ياورب ععاللً 

 ً هتكان لبهاو  مان لبعضاعل ها  لخام لبعف اا  للاا لب وما ،  ،لتقا  ز د مضللب قوةعو

 ً هتكان لبهو  من لبعضاعل ها  لبصاف  للا  لب وملا  ها  لبهاو ،  ،لتقا  ز د ثلن قوةعو
                                                             

تِه       1 ْفهن ْنِب صن وِرجوً من جن  .24خنفُادُ شُْلبل نلال ِعْند ُمْفتأِد : د الن لبنوسغ ، للبايت سكومله: كأنّه خن
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از تقاد م لبهاو  علياه إذل ألنّنو ملان  سوخم لبفوع  ... لكابك مو  شاانه مان لبصافوب  أا

كون عوموً هينو هتقا  ز د يورب ععلل قوةعوً، لقوةعوً ز اد ياورب ععاللً، لكاابك لخام 

 .1لبعف ا  للبصف  لبعلان  سوخم لبفوع  ثكم لبأعي  للثد"

 .2ل قا  لسن لبهوجب: "لعوملنو لبف    ل شانه" 

لنْيتلف لبنوخح  لبثون ، للا لب وم  لبع ناي نها: لخم لإلشورة، لس ض لبهل   كن

نْ لب ّ ، لكأّن للبظللف. هعننم  دّر م نو ج لنو عومل  لبنصب ه  لبهو ، لمننم من ق من

 عوموً  نصب لبهو .

 قاا  لسان لبلااألي: "لقاد ذكلناو ماان لبع اون  لبتا  ت عاا  ها  لبهاو  لبظااللف،  

 اد مقااوً، لت ع  هينو   ضوً  خعوء لإلشورة لثالف لبتناياه، تقاا : ذل ز اد مقااوً، للاو ز

ً للال ز د مقاوً، له  لبتن   :  ً يْ شَ  بَْعليوهلا لهيه  3وهلا صراط ربك مستقيما ، 4خا

تُك خوهلة،لتلك   .5خاويةً  بُيوتُهمْ فتلك جوبل ً، كعو قو  ت وب   ِلندو لتقا : لوتو  من

قوةعاوً ل قا  لب كالي: "ل ّمو لب وم  لبع ناي هكأخعوء لإلشورة، كقابك: لال ز د  

ب وما ، ل  لاال لعلإنّعو عع ، ألن م نول  ُناّهُ ل شيل إبيه ه  ثو  قيومه. ل   تقد  لبهو  

 ألنّه غيل متصلف للبتقد م تصلف، هو  لتفود سغيل تصلف.

هأّمااو ععاا  لبع ناا  هاا  لبهااو  هألنّنااو تلاااه لبظاالف، إذ كوناات تقاادّر سفاا  إ   ّن  

 وف لبهو ، للبفلق سيننعو من لجنين:لبظلف قد  تقد  عل  لب وم  لبع ناي سح

  ثدلعو:  ّن لبهو  تلاه لبعف ا  سه إذل كونت للهوً عل  لبهقيق .

نو تلاه لبصف ، للب وم  ه  لبصف  لا لب وم  ها  لبعاصااف، للبعاصااف للبثون :  نّ 

 .6إمو هوع  لإّمو مف ا  سه"

ي ه نها: لاال، لماو  كان هيه م ن  لبف   سا ل قا  لسن  س  لبلسي : "لبثون   نْ  

هإّن هينو م ن  لبف  ، للا لبتنايه، هإذل قلات: لاال ز اد  ،جلى مأللل من  خعوء لإلشورة
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يوثكوً، هوبع ن : تننناّه إبيه يوثكوً، لكابك لبعأللر نها: ه  لبدلر، له  لبعلأد  فنم 

 .1ل ختقللر"

كااأّن،   قاا  لساان لبلااألي: "لقااد  ععلااال هاا  لبهاو  ماان ثااللف لبع ااون  ثوثاا : 

عاوً  ادلّ مقيزلبيت، لب  ، لذبك بقاة شاننن سوبف  ، تقا : كاأّن ز ادلً رلكااوً  خادو، لبيات 

 عندنو، لب ّ  سكللً جوبلوً ه  لبدلر، قو  لبنوسغ :

ْفهتِــه ْنـب صن  2خفادُ ُشـْلبل نلـال ِعْند ُمْفتـأدِ   كأنّه خوِرجـوً ِمن جن

لبع نااي سليات لب ا ن لكاأّن، ألنّناو ها  لكابك  قا  لسان لبهوجاب: "لمثا    ضاوً  

بيلات سأه او ، لإنّعاو لا  ملاان  سناو، لإذل قُيِّاد منصااسنو لملهاعناو سوبهاو  كاون مقياادلً 

سوعتاور م نولو لبااي  شاانت ساه لبف ا ، هكاون م نا اوً باابك، هاإذل قلات: كاأّن ز ادلً لألخاد 

 .3وألخد رلكاوً"رلكاوً، كون  رلكاوً  ثو ً من ز د، ألن لبع ن   ْشاهُ ز دلً س

لمعو لختلند سه لبعأي لن ألععو  ثللف لبع ون  مو ذكلل لباغدلدي ه  ت ليقاه  

 عل  قا  لبلوعل:

ْفهتِــه ْنـِب صن  خفادُ ُشـْلبل نلـال ِعْند ُمْفتــأدِ   كأنّه خوِرجـوً ِمن جن

ألن لبع ن   لاه خورجاوً.  و  من لبفوع  لبع ناّي للا لبنوء؛ قا : " خورجوً  ث 

لعوم  لبهو  مو ه  كأن من م ن  لبف  ، قو   سا علّ  لبفورخّ  ه  لإل ضو  لبلا لّي: 

لقد  لرد لال لبايت ه  سوب لبهللف لبت  تتضّعن م نا  لبف ا : لب وما  ها  خورجاوً ماو 

 .4ه  كأن من م ن  لبف  "

سقاا   ن نلاايل إباا  مااو ذكاالل لبلياا  عاان عوماا  لبهااو  ماان ثااللف ل خااتفنو   

يه ساادلن  دلة، للبناادلء،  قااا   سااا ثيااون: "ل ّمااو ل خااتفنو  لبعقصاااد سااه للبنلااب للبتلااا

 : 5لبت ظيم هقو  لسن موبك لا نها

ةً  ورن تنو مو  ْنِت جن ورن   نوجن

ل ختفنومي  سعو تضاعنت مان   منصاب عل  لبهو  للب وم  هينو  مو لهأورةً عند 

 .6م ن  لبت ظيم"
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ا زلياال شاا للً، لثااوتم جااادلً، ل قااا  لباادمومين  عوماا  لبهااو  لبتلاااين : "للاا 

 .1ل اخف ثلنوً للألثنف ثلعوً"

 .2: "لكوبندلء ه  نها:  و ز د قوةعوً"لبأوم ل قا   

دّل لهم لآلت :   لمو ذلب إبيه لال لبفل م من لبنهوة  عكن رن

إّن لبقا  س ع   خعوء لإلشورة نصب لبهو ،    لتقيم، ألن لبنهوة قد نّصال عل   -1

  لألخااعوء   ّ هااخااعوء   ّ ت عاا ،  قااا  لألناااوري: "لألصاا   ن لألصاا  هاا  لأل

 .3ت ع "

لب اّ   ،لبيات بلتعنا  ،ثللف لبع ون  قيعتنو لبد بي  ها  ماو س ادلو كاإّن بلتاكياد -2

بللجوء، للبنع ة بوخاتفنو  لاال لاا  صا  ليا نو ل  دلعا   ن تضاعن م نا  

لبف اا  لتنصااب لبهااو ، ألن لألصاا  هاا  لبع ااون     ت عاا  لبنصااب،  قااا  لساان 

 .4موبك: "ألّن لب ع     نلب إب  لبع ن "

ه  مو ذلب إبيه لبنهوة من  لألقال  لبلوسق  ب وم  لبهو   من غيل لبف   لألخعوء  -3

ا  إذل لبعلتق   دعاة لبتقد ل للبتأل   بتكلف عوم  بلهاو ، للبكاو  كعاو لاا م لا

 كون من غيل تأل   لتقد ل كون  ثلن ل هض .

للباي  للل لباوثي  ّن لألص  ه  نوصب لبهو   ن  كاان لبف ا  بقاتاه لتصالهه  

صااف  بلماو ُثِعاا  عليااه ماان لألخاعوء لبعلااتق  كوخاام لبفوعاا  للبعف اا  لصاايغ لبعاوبغاا  لل

 لبعلان  مصهاس  سوبلللط لبت  لي نو لبنهوة ب علنو.

لبنلااب لل خااتفنو ، لس ااض لل مااو مااو ذكاالل لبنهااوة ماان ععاا   خااعوء لإلشااورة  

 …ثللف لبع ون  كأّن، لبيت، لب  ّ 

دّل، إيااوه  إباا  ذبااك هااإن س ااض لبتللكيااب نهااا: لااال ز ااد مقاااوً، قااد   هقااد خااام رن

لمقا ،    لسن لبلألي: "لتقا : لال  سا  مقاوً لردب سوبله  نها: لال ز د مقا ،  قا

 …".هله ه من  رس    لجه:  ثدلو:  ن  كان خاللً س د خال 
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هكيف  كان لبحال لألل  منصاسوً، للبثون  ملهاعوً، لكيفي  ت دد  لجاه لبتلكياب  

هوبصااهين مااو ذلااب إبيااه  سااا ثيااون:  .إباا   رس اا   لكتفاا  لباوثااي ساااكل للثااد مننااو 

 .1وً  ن "بيت" ل "ب ّ "، لسوق  لبهللف   ت ع  ه  لبهو ""للبصهين   ض

سادلن  كانْ لب ،ل عكان  ن نت وما  ما  لبتللكياب لبلاوسق  ساأّن لبعنصااب هيناو ثاو و  

ج لةناو ثوج  إب  تقد ل عوم ، ألن لبتللكيب كومل    ثوج  تدعا إب  تقلايم لتفصاي   

بعت اورف بايون ليئ ، كعاو لاا لك  معث  صله   عث  سوسوً نها وً، لجوءب مننو لألثال  

 عليه ه   ص  لبهو .

لب ّ  لال لا ماو نناّاه علياه لبليا : "هاوأللب  إثوبا  ذباك إبا  لخات عوبنم ل ن    

 .2ن لله"
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 المسألة الحادية عشرة

 تقديم الحا  على عاملها إذا كانت صفة مشبهة

 

ف ملاوسنتنو  قا  لبلي : "لكال لبصف  لبعلان ،    تقد  م عابنو عليناو بضا  

 .26: 2بلف  ، للولل بفظ جور هللا ه  لبعفص   دذن سأالز تقد م لبهو  علينو". 

  لض لبلي  ه  لاال لباند لبحاوف ثاا  تقاد م لبهاو  علا  عوملناو لبصاف   

 لبعلان ، لإبيك تفصي  ذبك:

 شور لبلي  إب   ن لب محللي  أي  تقد م لبهو  عل  لبصف  لبعلان  ل عكان  

 ن ن ااد إبا  ماو جاوء عنااد لب محلالي نفلاه بلتهقام معااو نلاب إبياه  ل دثضاه،  قااا : 

"للب وم  هينو إّمو ه   لشانه من لبصفوب  ل م نا  ه ا  كقاباك هيناو ز اد مقيعاوً، للاال 

ً للقفوً له  لبتن    ععلل منطلقوً، لمو شأنك قوةعوً، لموبك  فما لهم ل  1هلا بعلي شيخا

لبياات لب ااّ  لكااأّن  نصااانو   ضااوً بعااو هااينن ماان م ناا  لبف اا   2عللن التلللكرة معرضللين

هوألل    ع  هينو متقدموً لمتأخللً ل    ع  هينو لبثون  إ  متقدموً، لقد من ال ه  ملرب 

 .3رلكاوً س  د  ن  أ   لبللكب ثو ً من لبعأللر"

اادل هاا  كاو  لب محلاالي ماو  لاا ل  ن لبهاو  تقااد  علا  لبف اا ،  ماو لبعلااتقوب   

كالل عناه لبعهعاب  عل  لبف   هو  ظنل  نه  أي  تقد م لبهو  علينو، للا محوبف بعاو ذ

تم لبليا . للبااي  لتضاايه لباوثاي  ّن لبهااو   أااز تقااد عنو علا  عوملنااو ل خام لبعلاا

دل عند باي ده ه إب  لألخا سنال لبل ي مو لج لخم هوع ، لخم مف ا ، صف  ملان  ، لل

 جع  من لبنهوة، لب لّه  أخا س ض ل قتاوخوب بيدكد مو  الب إبيه:

 قااا  لساان   اايش: "... "لمثااو  مااو كااون جور ااو مأاالى لبف اا  ماان لألخااعوء لخاام  -1

لبفوعاا  للخاام لبعف ااا  للبصااف  لبعلااان  سوخاام لبف اا  نهااا قابااك: ز ااد يااورب 

و  من ععلل للب وم  هيه لخم لبفوع  لتقا  ز د مضاللب ععللً قوةعوً، هقوةم ث

قوةعوً هتكان لبهو  من لبعضعل ه  لخم لبعف ا ، للا لب وم  لتقا  ز د ثلن 

قوةعوً هتكان لبهو  من لبعضعل ه  لبصف  لل  لب ومل  ه  لبهو ، ألنّنو ملاان  

ذل كاون سوخم لبفوع ... لكابك مو  شاانه مان لبصافوب  أااز تقاد م لبهاو  علياه إ
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عوموً هينو هتقا : ز د يورب ععلل قوةعوً، لقوةعاوً ز اد ياورب ععالل، لكاابك 

 .1لخم لبعف ا  للبصف  لبعلان  سوخم لبفوع  ثكم لبأعي  ش ء للثد"

ل قا  لسن لبهوجب م لوً تقد م لبهو  عل  عوملنو لبف ل  لشانه. "ثم ثكام ساأّن  -2

عاو تنقنادّ  علا  لبف ا  لشاانه، ألنّاه لبف   لشانه  أاز تقد م لبهاو  علياه، ... لإنّ 

 .2لألص  ه  لبفوعلي  للبعف ابي "

 :3ل قا  لسن موبك نولعوً ذبك -3

هــــو   ل صف   شانــــت لبعصلهـو  للبهوُ  إن  نصبن سف   ُصّلِ

ـ ن  ل  ُمحلصـوً ز دو دنعنـو  هأوةـ و تقد عه كـو  ُمْللعــــو ثن  ذل رن

 متصّلهوً كـ  دعو .إذل كون لب وم  ه  لبهو  ه وً 

  ل صف  تلاه لبف   لبعتصلف كـ  رلث   ل  مقاا  

جوز تقد م لبهاو  علياه كقاباك:  ز اد محلصاوً دعاو  للاا  ملالعو رلثا     نات شاولدلً 

 .4مقاا و 

ل قا  لسن موبك ملاول وً ساين لبعلاتقوب ها  جاالز تقاد م لبهاو  عليناو "... تقاد   -4

لااانه تتضااعن م ناا  لبف اا  لثللهااه لبهااو  علاا  عوملنااو ... لإذل كااون صااف  ت

لقاا  عوموب لبفلعي ، هنا ه  قاة لبف  ، ل لتاي ه  ذبك لخم لبفوع  للخم 

 لبعف ا  للبصف  لبعلان  كقا  لبلوعل:

 وْغضان كنعو قنْد  بْفتن لبِهْلمن ُمْليً  لمُ   بنِننّك خنْعنو ذل  لـور لُمْ ِدمــــو

لم اادمو خااعن بأااوز، ألّن خااعهو عوماا  قاااي هلااا قياا  هاا  لبكااو  إنّااك ذل  لااور  

سوبنلااا  إباا   ه اا  لبتفضااي  بتضااعنه ثااللف لبف اا  لم نااول ماا  قاابااه ب ومااوب لبتأنيااي 

 .5للبتثني  للبأع "
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 المسألة الثانية عشرة

 العامل في الحا  معنى التشبيه

 

 قااا  لبلياا : "ل جااوز لب جااوج   ن تقااا : درلُعااك مازلنااو درلااُم عاااد هللا  

د درلامن عاا ه  لبهو  م ن  لبتلايه ه  قاباك: درلاُم عااد هللا، ألّن م ناول:  لااهللب وم  

بعنا  لهللا، هيكان ثاو ً مان ياعيل درلعاك ها  لبحاال،  ل مان درلام عااد هللا. للأللبا  

و ً ثابض ف لب وم ، قو ، هإن  لنلب لبكوف لقلت: كدرلم عاد هللا، بم  أ   ن  كاان 

ياعيل:  نلبعأللر    تقد  عليه، ل أاز  ن  كاان ثاو ً من: درلم عاد هللا، ألّن ثو  

 .26: 2درلعك، ه  لبحال؛ لبعاد  للأللب  لبعن  م  إلنور لبكوف،   ضـــوً". 

ذكل لبلي  ه  لال خوهوً ه  مأ ء عوم  لبهو  هياه م نا  لبتلاايه، كعاو ذكال  

 بك: لب جوج  هنا  أي  تقد م لبهو  عليه، لمن ه لبأعنار، لإبيك تفصي  ذ

قاا  منوقلاا  ماو قوبااه لبليا  نقااوً عان لب جااوج ، نالى  ن نتطاالق إبا  مااو قوبااه  

 .لبنهوة ثا  عوم  لبهو ، ل   كان من ثللف لبع ون  كـ  ّن، بيت، لب ّ ، كأنّ 

لختلاف لبنهااوة ثااا  مأاا ء لبهاللف عالماا  هاا  سااوب لبهاو  هعااننم ماان  جااوز،  

باك نفال مان لبنهاوة مأا ء لبهاو  لمننم من رهض ذبك. هقد  جوز لبفورخا  لتا اه ها  ذ

، ل قاا  1م عاب ً بنال لبهللف،  قا : "هلابك ععلت هينو لبع اون  لبتا  بيلات سأه او "

لسن لبلألي: "هأمو بيت، لكأّن لب ّ ، هوختأوزلل إععوبنّن ها  لألثاال ؛ ألننانَّ لشااْنن 

ن جنا  لبلفاظ لأله و  من جن  لبلفظ للبع ن ، هقا ن سنال لبعلوسن ، هعلوسنتنن بلف ا  ما

سنورلُّن عل  لبفتن كانوء لأله و  لبعويي  عليه، لإّن عدّة ثاللهنن ك ادَّة ثاللف لبف ا  

لبعوي ، ثوث  هعو زلد، لملوسنتنن من جن  لبع ن   ّن بيت سع ن   تعن ، لب ّ  سع ن  

م نا   تلّج ، لكأّن سع ن   ُشاِّهُ، ل   أاز ه  إّن لبكّن مو جوز هينن؛ ألنّنعو بم  غيالل 

 لبكو ، س   ّكدلل.

لقد  ععلال ه  لبهاو  كاوف لبتلاايه، كعاو  ععلاال هيناو كاأّن، هقاوبال: ز اد ك عالل  

 ً  .2خوِطاوً، لسكلل كالل مهورسو

لمااو قوبااه لساان لبلااألي هاا  تهعياا  لااال لبهااللف م ااون  لأله ااو ، ل ّن س ضاانو  

حتص  سوبادخا    ع  ه  لبهو  لس ضنو     ع  هيه نظل، ألّن لال  دللب  ثللف  م

عل  لبأعل  ل خعي ، لتأثيللو د ب  لبيس تلكيا ، هو ثوج  بتهعيلناو م نا  لأله او ، 
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ل  ثوج    ضوً بعأ ء لبهو  م  س ضنو دلن س ض، هكعو لا م لاا   ن مأا ء لبهاو  

ماان لبأعلاا  ل خااعي  لألصاا ، هيأاااز  ن نقااا ، ز ااد هاا  لباادلر قوةعااوً، لنقااا  لااال سنْلااِللً 

طاوً لتاجنون عل  لبهو ، هاوأللب   ن تاأت  لبهاو  ما  جاّ  لاال لبهاللف.  طيب منه ر

لمننم من لقتصل عل  "كأّن" لج لنو عومل  ه  سوب لبهو  دلن غيللاو مان لبهاللف، 

س  من لبنهاوة مان صاهن مأا ء لبهاو  مان كاأّن لكاوف لبتلاايه هقاط،  قاا   ساا ثياون: 

 قا  لبعللدي: "لسوق  لبهللف   . ل1"له  كأّن خوف للبصهين  نّنو ت ع  ه  لبهو 

 .2ت ع  إ  كأّن لكوف لبتلايه"

لقااد لثااتج مأياا ل إععااو  لبلااايه سعااو جااوء عنااد لساان جناا  منلاادلً عاان  ساا  علاا   

 لبفورخ  قا  لبلوعل:

لنــُن لبأعي ُ   بيـــــل  –  لدل  هللاُ  – تنل    لعندُ شاوسِــنو لبهن

ــْا و جد ــدو  –كأنَّ  ومـــوبو ُمثُــــا ُ   -لقد  ت  ثن عن   ثو هينو ثن

هأمااو قابااه: ... لقااد  تاا  ثااا و جد اادو" هااال ماياا  ماان لإلعااللب، لمايااا ه  

لبنصب، سعو ه  كأّن من م ن  لبتلايه؛    تلى  ن م نول:  شاانت لقاد  تا  ثاا و جد اد 

ثعوموبل مثا ً،  ل  شاننو لقد مضا  ثاا  جد اد سهعوماوبل مثاا ،  ي  شااِّننو ها  لاال 

 .3اقت لعل  لال لبهو  سكال"لب

 :4إيوه  إب  لثتوجنم سعو جوء عند لبنوسغ  ه  إععو  كأّن ه  لبهو  ه  قابه 

ْفهتِــه ْنــِب صن  خفــادن ُشْلبل نلــال ِعْند ُمْفتنأدِ   كأنّه خورجوً من جن

 قا  لسن لبحلوب: "خورجوً ثاو . للب وما  هيناو ماو ها  كاأّن مان م نا  لبتلاايه،  

 .5قو :  شانه خفاد شلب خورجوً،  ي ه  ثو  خللجه"هكأنّه 

 ّمو مان رهاض مأا ء لبهاو  مان كاأن لغيللاو مان لبهاللف هنام نفال قليا  مان  

" لقد خااقه إبا   6لبنهوة، لقد  شور لبعللدي إب  ذبك قوةوً: "خوهوً ... لبا ضنم ه  كأنَّ

 . 7ون ه  لبهو "رهض بيت لب ّ   سا ثيون قوةوً: "للبصهين  ن "بيت لب ّ      ع
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س د لال لب لض نلى  ن ن اد إبا  ماو ذكالل لبليا  عان لب جاوج  عان جاالز 

 درلُعك مازلنو درلُم عاد هللا، سإععو  م ن  لبتلايه  ل تقد ل لبكوف.

س د لبلجاب إب  كتاوب لبأعا  بل جاوج  لها  ماهاي لبهاو  بام نأاد لاال لبال ي  

 قصااد لبلياا   ن تقااد ل لب وماا  هاا  . إن كااون 1ثااين تهاادث لب جااوج  عنااد سااوب لبهااو 

لبهو  م  درلم عاد هللا عل  تقد ل كادرلم عااد هللا ل كاان لاا لب وما  ها  لبهاو ، هناا 

محاوبف بعاو  جعاا  علياه جعنااار لبنهاوة، ل عكاان ردّ مثاو  لب جااوج  ساا ض ل قتاوخااوب 

 لبت  ذكللو نفل غيل قلي  مننم:

قاة لبلفظ ، هإذل تأخل ي ف  قا  لسن لبهوجب: "ألن لب وم  لبع ناي بيس ه   

. ل قااا  لساان موبااك: "باام  أا  تقااد م لبهااو  عليااه، لكااال 2ألنّاه لياا  هاا  غياال مايا ه"

 .3لب وم  متضعن م ن  لبف   دلن ثللهه كوخم لإلشورة لبيت لب ّ  لكأن"

ل قا  لسن عقي : "   أاز تقد م لبهو  عل  عوملنو لبع نااي؛ للاا إماو تضاعن  

: كأخااعوء لإلشااورة، لثااللف لبتعناا ، للبتلااايه، للبظاالف، م ناا  لبف اا  دلن ثللهااه

 .4للبأور للبعأللر"

ل قاا  لباغادلدي ناوقوً عان  سا  علا  لبفورخا : "... هاوبقا   ن م نا  لبتلااايه    

 عتن  لنتصوب لبهو  عنه، نها: ز د ك علل مقاوً؛ إ   ّن إععو  ذبك ه  لبايات   قصاد 

 .5و ، لل    تتقد  عل  مو   ع  هينو من لبع ون "سيت لبنوسغ      لتقيم، بتقد  لبه

للباي  عي  إبيه لباوثي مو ذلب إبيه جعنار لبنهوة من عد  تأا   تقاد م لبهاو   

علاا  م ناا  لبتلااايه، لب ااّ  لباااي ده ااه إباا  ذبااك  نااه  أاااز هاا  لبتلكيااب إذل خااور لهاام 

 ُء لبهااو  ماان لبتلتيااب لألصاال  بلأعلاا  نهااا: درلعااك درلااُم ز اادل مازلنااوً هيكااان مأاا

لبأعلاا  ل خااعي  جااوة لً،  قااا   سااا ثيااون: "لمثاا  ذبااك: درلعااك درلاام عاااد هللا مازلنااو 

 ّمو سوبتقد م بكلع  مازلنوً هو  أاز ألن م ن  لبتلايه     ع  ه  لبهاو ، هضاو  6جوز"

لمان ياعننو  لبهاو    7عن ذبك هاإّن لبنهاوة    أيا لن بلع اون   ن ت عا  ها  لبعفوعيا 

 ينو لبنهوة  مف ا ً هيه .لبت   لع
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 المسألة الثالثة عشرة

 العامل في الحا  إذا كانت مؤكدة

 

 قا  لبلي : "للختلف ه  لب وم  ه  لبعدكد لبت  س اد ل خاعي ، هقاو  خاياا ه:  

لب وم  مقدر س د لبأعل ، تقد لل: ز د  سا   ثقهه عطاهوً،  قو : ثققات لألمال  ي تهققتاه 

  م نا  بقاباك: تيقّنات لألب لعلهتاه ها   إذعطاهوً. لهيه نظل،  ل ثاتهلعلهته،  تهققه 

ثو  كانه عطاهوً، لإن  رلد  ّن لبع ن :  علعه عطاهاوً، هناا مف اا  ثاون   ثاو . لقاو  

 ً لبايس سلا ء،  ،لب جوج: لب وم  لا لبحال؛ بكانه مادل ً سعلاعَّ ، نهاا:  ناو ثاوتم خاحيو

ً ألنّه بم  كن    قصد لبقوة  سناال لبلفاظ: لاال لبع نا ، ل  ضاوً ، ل سهوتملقت تلعيته  خحيو

ً مُ  وهلو الحلق  ل:  1للا لكلم آيلةً  هله ناقةُ    طلد ذبك ه  نها:  ، لغيال ذباك 2صلدقا

معو بيس لبحال هيه علعوً. لقو  لسن خللف: لب وم  لبعاتد ، بتضعنه م ن  لبتناياه، نهاا: 

لم ه  نها:  نو ز اد، لز اد  ساا ،  نو ععلل شأوعوً، للا س يد، ألن عع  لبعضعل، للب 

مّعو بم  ثات نظيلل ه  ش ء من كومنم؛ للألل  عندي: ماو ذلاب إبياه لسان موباك، للاا 

 ن لب وم  م ن  لبأعل ، كعو قلنو ه  لبعصدر لبعدكد بنفله،  ل بغيلل، كأنّه قو :   طاف 

، لإن كاون عليك  سا  عطاهوً، ل لثم ملثاماوً، لثامَّ ذباك مصادقوً، لذباك ألّن لبأعلا 

ج آلو جومد ن جعادلً مهضاوً، هاو شاك  نّاه  هصا  مان إخانود  ثاد ج   ناو إبا  لآلخال 

م نً  مان م اون  لبف ا     تالى  ّن م نا   ناو ز اد،  ناو كاوةن ز ادلً، ه لا  لاال،   تتقاد  

علاا  جاا  ي لبأعلاا  ل  علا   ثاادلعو بضاا فنو هاا  لب عا ، لذبااك بحفااوِء م ناا   ةلبعدكاد

 .52 – 51: 2و" ـلبف   هين

عوم  لبهو  لبعدكدة نها قابنم: ز د  سا   ه ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً  

، وما  لبحااللياا ه  قدّر جعل  ه لي  عومل  لبنصب هينو.  ّمو لب جوج هيالى لب هعطاهوً، 

، لإبياك لذلب لسن خللف  ّن عوملنو لبعاتد ، سينعو  لى لسن موبك عوملناو م نا  لبأعلا 

 تفصي  لبحوف:

ذلب خياا ه لمن تا ه من لبنهاوة إبا   ّن لب وما  ها  جعلا  لبهاو  لبعدكادة نهاا  

قابنم: ز دو  سا  عطاهوً، ه  و مقدر نها:  ثقه ل ثاته،  قا  خياا ه: "ل ّماو لاا ه وما  

مضعل، للا ماتد ، لثو  مو س دل كهوبه س د لال، لذبك قابك: لا ز د م للهوً، هصاور 

 ل لنناات  نّااه  أنلااه،  سأنلااهذكاالب بلعحوطااب إنلااونوً كااون لبع االلف ثااو ً. لذبااك  نّااك 

هكأنّك قلت:  ثاته  ل لب مه م للهو، هصور لبع للف ثو ً، كعو كون لبعنطلم ثاو ً ثاين 
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قلت لال ز د منطلقوً. للبع ن   نّك  ردب  ن تاّين  ن لبعاكار ز د ثين قلت: م للهوً، 

د، ل   أاز  ن تاكل ه  لال لبعاي  إ ّ مو  شاه ف ل دّكِ هلا ذكل  لبع للف، ألنّه   ّلِ

قابااه  لنااو ل نطااوق، كااون غياال جااوة ، ألّن ل نطااوق    ُاّياان  نااه ز ااد  دكاادل م ناا 

ً م للهااوً:   شااك، لباايس ذل هاا  منطلاام، لكااابك لااا لبهاامه  ً ، سنيّنااو ، ألّن ذل مّعااو لم لامااو

. لكابك ل  للعو للم للُنَّ ل نو ل   نت لإنّه. قو  لسن دلرل:  ايَّن ل دكَّد سه لبهمه

و ننلناِ  ْ للهـوً سِنن  1"للنْ  سدنلرة  و بلنّــوِب ِمْن عنـورِ    ـــ نننو لسُن دنلرة من

ل قا  لبلايلله : "للب وما  ها  لبهاو : ه ا  دّ  علياه م نا  لبأعلا ، كأنّاه قاو :  

 عالف  ّن لبااي ه سيّنو ل تاينه م لاموً لماو  شااه ذباك، لإذل قاو : لاا لبهام هع ناول: ه عل

"  .2 خالتك سه ثم لم لا  لم للفل

ل قاااا  لسااان لبهوجاااب: "قاباااه: ل أاااب هااا  لبعدكااادة مثااا : ز اااد  ساااا  عطاهاااوً،  

 ي: ثقه، إنّعو لجب ه  ذبك ألّن ه  لألساة مو  لا ل ساوب طف، هوخاتغن  عان لبتصال ن 

 .3سوب وم  لباي لا   ثقه 

 .4رلً    أاز إلنورل"ل قا    ضوً: "للبعدكدة    كان عوملنو إ  مقد 

ل قا  لبفوكن : "لعوملنو مهالف لجاسوً بتن    لبأعل  لبعاكارة سد ً من لبلفظ  

لبصاااون ماان   خااا سنااال لباال ي لقااد. 5سااه، لتقااد لل هاا  نهااا لبعثااو :  ثقهااه  ل  علهااه"

 . لقد لي  لد ء لبنهوة شللطوً بنال لب وم  عل  لبنها لبتوب :6لبعتأخل ن

 ثانو متضعنو م نولو. ن  كان صو -1

تكااان س ااد جعلاا  لخااعي  مكاناا  ماان جاا   ن جومااد ن غياال ملااتقين،  قااا  لساان  -2

لبهوجب: " ن تكان صوثانو متضعنو م نولو لتكان س دلو جعل  لخاعي    ععا  

 .7بنو"

 

ل قا  لسن عقي : "لشلط لبأعل :  ن تكان لخعي ، ُجْ آلو م لهتون، جومدلن 

ً نو ز د م للهنها: "ز د  خا  عطاهوً، ل   .1"و
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ّمااو إل قااا  لألزلاالي: " ... لملكااا  ماان لخااعين م االهتين جومااد ن هوبتاكيااد سنااو  

هون سطاوً  ل ت ظايم كناا هاون جلايوً منوساوً  ل  وبايون  قين كنا ز د م لاموً  ل هحل كأن

ً هونا كاإنّ  : ل لعيد ،تهقيم كنا هون مأخاذلً مقنارلً  ل تصوغل كأن عاد  هقيللً إبيك  و

عطاهو  قوبه لسن لبنولم ه  شل  لبانظم زلد  ل ل بع ن  غيل ذبك  ك  د  سا ،متعكنو منك

 .2 سال ه  لبتلني  جعادلً مهضوً لثتللزلً من  ن  كان  ثد ل خعين ه  ثكم لبعلتم"

دّل لهم لآلت :   لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  عكن رن

  غيال تقاد ل لتأل ا ، باال ثكام كعو لا م لا  إّن لألص  ه  لبكاو   ن  قاا  علا 

لبنهااوة لنّصااال  ن لبتللكيااب إذل خااورب ماان غياال إيااعور مقاادر كااون  ثلاان،  قااا   سااا 

ثيون: "ألنّه مت   مكن ثع  لبكو  عل  غيل إيعور ل  لهتقور كاون  لبا   ن  لالك ساه 

 .3لإليعور لل هتقور"

 هياالى  نّ  ،وجل ّمااو لباال ي لبثااون  هاا  لااال لبحااوف هقااد نلاااه لبلياا  إباا  لب جاا 

، للاا ماو ذكالل لبنهاوة عناه،  قاا  لبعاللدي: "خوهاوً ها  لبتلكياب لبنصاب عوم لبحال 

"، ل قا  لسن عقي : "  لبحال مدلً  4بل جوج ه  ج له عوملنو لا لبحال مدل ً سعلع 

، خوهوً بل جوج سعلع ًّ
دّل لهم لآلت :5  " للال لبل ي عن لب جوج  عكن رن

ل اا ، لكعااو لااا م لااا   ّن لبتأل اا  خااوف لألصاا ،  قااا  لساان هيااه دعاااة إباا  لبتأ -1

 .6عقي : "للبتأل   لبعاكار س يد"

ألن هيه خللجوً عن لبهقيق  إب  لبعأوز،  قا  لألزللي:  ؛ه  قابه ي ف -2

 .7"لكو لبقابين ي يف  ختل ل  لألل     ن  ر ي لب جوج  لبعأوز"

 

و لبعاتد ،  قا  لسن موباك: "ل لبا  سينعو ذلب لسن خللف  ّن لب وم  لبنوصب هين 

 .8من قا  لسن خللف إن لب وم  لا لبعاتد  بتضعنه م ن  تناه"

نو تناينو، خوهوً  سن خللف"   .1ل قا  لسن عقي : "ل  لبعاتد  مضعَّ
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دّل لهم لآلت :   لمو قوبه لسن خللف  عكن رن

لبلاااياط :    دخاااا سوبتضاااعين، ألنّاااه بااايس  صاااوً ثتااا   قاااوب علياااه،  قاااا   -1

 .2"للبتضعين    نقوب ل   ناغ   ن  أ    صوً"

 م ن  لبتنايه ه  لبهللف   لألخعوء،  قا  لسن عقي : "للبتقد ل عندل نها: تناه -2

ن م ن  لبتنايه لبهللف  ب  دل م لاموً، للا  س د من قا  لب جوج، ألن لباي ُيّعِ

 .3  لألخعوء"

لب وما   لبليا  عناد لسان موباك، للاا  نّ  رتضاولسق   ن نليل إب  لبل ي لبااي ل 

 م ن  لبأعل .

عهاد ماقفاه مان لاال نكتااه  عكان  ن  ها ها د لبلجااب إبا  ماو قوباه لسان موباك  

 لبل ي:

 .4هنأدل ه  شل  لبكوهي  لبلوهي   ليل إب   ن عوملنو  ل   إيعورل -1

 –لهاا  شاال  لبتلااني   عكاان  ن ننقاا  منااه لااال لبااند  قااا : "لماان لااال لبقاياا   -2

، لا  سا  عطاهاوً، للاا لبهاّم سيّناو؛ ألن لألب للبهام صاوبهون بل عا  –عندي 

 هو ثوج  إب  تكلف إيعور عوم  س دلعو ...

لتقد ل عوملنو س د لبحال  ثقه  ل  علهه لإن كون لبعحال عنه غيال  ناو لإن كاون  

تألباه  ل  علف  ل لعلهن ، للال  لبا  مان قاا  لب جاوج لاا لبحاال ب ، نو هوبتقد ل  ثم

 .5سعلع ، ل لب  من قا  لسن خللف إن لب وم  لا لبعاتد  بتضعنه م ن  تناه"

 

 

 :6ل قا  ه  لألبفي  -3

 عوملنــو، لبفظــنو  دّخـــل  لإن تــدكد جعلــ  هعضعـــل

  وثظ من لبنصاص إّن  سن موبك ر  ين  لى هينعو إيعور لب وم . -1
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  ، للا مو ذلب إبيه لبلي .لنو  ندو  لى هيه  ّن لب وم  لبع ن -2

نلاااه  لباااي للباااي  ااادل س ااد مللج اا  آرلء لبنهااوة هاا  لااال لبحااوف  ّن لباال ي 

لبليا   سان موبااك، باه جااالر عناد لساان لبلاألي، هنااا خاوسمو علاا  لسان موبااك ها  لااال 

لبل ي،  قا  لسن لبلألي: "للب وم  ه  "م للهو لمصدّقوً" لماو  شاانه م نا  لبأعلا ، 

 .1لبنال    أي  لبنها ان: م للهوً لا ز دو"

لتا ه هيه لسن للباي  ادل بلاوثي س د لال لب لض  ن مو ذلب إبيه لسن لبلألي  

عنااد  موبااك للبلياا  لااا لألقاالب بد باا  لبتلكيااب؛ ألنّااه   وماا  لبتلكيااب لهقااوً بعااو جااوء

يه، كعو لب لس  صوثب لبلغ  لباي بم  در ه  خلدل عوم و مقدر  ل مضعل،  ل م ن  لبتنا

ث  نعطاوً ّاعه سه بلونه، هأوء لبتلكيب  عطقو  سه لبنهوة، س  نطم عل  خأيته للهم مو 

 د منناولرط تللكيب لبهو  ما  لبأعلا  ل خاعي  باياون ليئا  لبأعلا   ز اد  ساال  هاأمن  نعو

اا  تفكياك لً    قسيون لبنيئ  سكلع   عطاهو   ل مو  عوثلنو بت ط  لبأعل  س ادلً د بياوً جد اد

ن لردب عا لبتا  ج لةنو سدعاى لب وما  للبع عاا  لبتا   عكان تأولزلعاو بفنام لبأعلا  

 عن م ن  ه  نفله جوء سنال لبكيفي . صوثانو لباي عاّل سننو

                                                             
 .22: 3 موب  لسن لبلألي   1
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 المسألة الرابعة عشرة

 عامل النصب في االستثناو

 

 قااا  لبلياا : "للختلااف هاا  عوماا  لبنصااب هاا  لبعلااتثن ، هقااو  لباصاال ان:  

لب وم  هيه لبف   لبعتقد   ل م ن  لبف ا  ستاخاط إ ّ، ألنّاه شا ء  ت لام سوبف ا  م نا ، إذ 

لقاد جاوء س اد تعاو  لبكاو  هلاوسه لبعف اا . لقاو  لبعاالد لا ج ء معو نلب إبياه لبف ا ، 

  لبع ناا  اّ قااللب جااوج: لب وماا  هيااه "إ ّ" بقيااو  م ناا  ل خااتثنوء سنااو، للب وماا  مااو سااه  تن 

  كعااو  ن ثاالف لبناادلء نوةااب عاان  نااودي، لقااو   خااتثن لبعقتضاا ، لبكاننااو نوةااا  عاان  

هاله  لبحال، هتقد ل قو  لبقا  إ  لبكلوة  لا منصاب، إذل لنتصب سأّن مقدّرة س د إ ّ م

ز دلً: قو  لبقا  إ   ن ز دلً بم  قم، لبيس سل ء إذ  اق  لإلشكو  عليه سهوبه ه  لنتصوب 

ألنّنااو هاا  تقاد ل لبعفاالد ... لقااو  لبفاللء: إ ّ ملكااا  ماان "إّن  ؛" ّن" ما  لخااعنو لخاللاو

ها     " " هاإذل لنتصاب  ّن" ل دغعت لأللبا إل " لب وطف ، ثاهت لبنان لبثوني  من "

تا  مو قالناو ها  لإلعاللب هااو لب وطفا  ... لقاو  س ضانم: لاا  ، لإذل هاإنّ ل خم س دلو، 

منصااب سأخااتثن ، كعااو  ن لبعنااودى منصااب سأنااودي، ل "إ "، لثاالف لبناادلء، دباايون 

ه عل  لبف لين لبعقدّر ن، هوبعلتثن  عل  لاال لبقاا : مف اا  ساه، لقاد لعتُالض علياه سأنّا

 ل   منه جالز لبله  ستقاد ل: لمتنا  ... لقاو  لبعصانف ها  شال  لبعفصا : لب وما  هياه 

لبعلتثن  منه سالخط  إ ّ، قاو : ألنّاه رسّعاو    كاان لناو  ه ا  ل  م ناول هي عا ، نهاا: 

 لبقا  إ  ز دلً إخاتك، للال    لد إ  عل  مالب لباصل ين...

ضااوً  نتصااب سعااو قااا  "إ ّ" ماان لبكااو  كعااو ل ّمااو لبعنقطاا  هعااالب خااياا ه، نّه    

لنتصب لبعتص  سه، لذبك قابه ه  لبكتوب "هُهِع  عل  م ن  "بكن" لعنِع  هيه مو قالاه 

ك ع  لب لل ن ه  لبدرلم، لمو س د "إ " عندل مفالد، خاالء كاون متصاو  ل منقط اوً... 

لبعلااتثن  س اادلو  لقااو  لبكاهيااان: إ ّ هاا  ل خااتثنوء لبعنقطاا  سع ناا  "خاااى" للنتصااوب

كونتصوسه ه  لبعتص . لتأل ا  لباصال ين  لبا ، ألن لبعلاتثن  لبعنقطا ،  لا   محوبفتاه 

بعو قاله نفيوً لإثاوتو، كعاو ها  "بكان" لها  "خااى"    لا   ذباك، ألنّاك تقاا : با  علياك 

د نورلن، خاى لبد نور لبفونّ ، لذباك إذل كاون صاف ، ل  ضاوً م نا  "بكان" ل خاتدلر ، 

لد سو ختثنوء هينو ره  تالم لبعحوطب دخا  مو س ادلو ها  ثكام ماو قالناو، ما   نّاه للبعل

 .83-80: 2" س ينه  ـبيس سدلخ  هيه للال لا م ن  ل ختثنوء لبعنقط

نوصب لبعلتثن  ه  ل خاتثنوء لبتاو   ه ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً طا وً 

لمان  الى  نّاه  "،إ "لمان  الى  نّاه هت ددب هيه آرلء لبنهاوة ساين مان  الى  نّاه لبف ا ، 



677 

 

هعاننم مان  الى  ،  ... لكابك ذكل عوم  نوصب لبعلتثن  ه  ل ختثنوء لبعنقط  ختثن  

  نه عل  تقد ل بكن، لمننم من  لى  نّه عل  تقد ل خاى. لإبيك تفصي  لبحوف:

لختلف نهوة لباصلة للبكاه  ه  عوم  لبنصب ه  لبعلتثن  ه  نها "قاو  لبقاا   

ز اادلً" هقااد ذلااب نهااوة لباصاالة إباا  لب وماا  لااا لبف اا   ل م نااول متاخااطوً سااإ ،  قااا   إ 

لب وماا  هاا  لبعلااتثن  لااا لبف اا ،  ل م ناا  لبف اا   لألناااوري "لذلااب لباصاال ان إباا   نّ 

  .1ستاخط إ "

للال لبقا  من لباصال ين هياه نظال، ألن لناو  جعاوً تاأت  ها  ل خاتثنوء لبايس  

لخاتك إ  ز ادلً" هقاد تاأّل  لباصال ان ذباك ستضاعين لخاتاك ه اوً  هينو ه  و نها "لبقا 

نها " صودقانك" للا قاا و مالدلد؛ ألّن لبع اون    ت عا  لبنصاب إياوه  إبا   ن هياه 

نق  جعل  لخعي  إب  جعل  ه ليا   سنادف تلاا غ لبهلكا  لإلعللسيا  علا  ل خام س اد إ ، 

 .2قا  إ  هِْ  و نها لبقا  لخاتك إ  ز دلً" قا  لبلياط  "لقُِد ن هيه سأنّه قد    كان 

 ّمو خياا ه هقد لختلف لبنهوة ه  ر  ه ها  لاال لبعلاأب ، هقاو  س ضانم إنّاه  االب  

إب   ن لب وم  لا لبف   ستاخط إ ،  قا  لسن   يش: "له  لب وم  لبعلتثن   قال  منناو 

 .3خط  إ "قا  خياا ه إن لب وم  هيه لبف   لبعقد ،  ل م ن  لبف   سال

لذلب س اض لبنهاا ين إبا   نّاه  االب إبا   ن لب وما  لاا إ  نفلانو،  قاا  لسان  

موبااك: "ثاام قلاات: سنااو   سعااو قالنااو" ملاايللً إباا  لبحااوف هاا  نوصااب لبعلااتثن  سااـ "إ " 

للختلب نصاه سنو نفلنو، لزععت  ن  ه  ذباك مالهام بلاياا ه لبلعاالد للبألجاون ، 

 .4 ه عل  جعنار لبللل  بكتوسه"لقد خف  كان لال مالب خياا

هناام ر ي خااياا ه   اااد إباا  كومااه هاا  لااال لبعلااأب   هاا ل ااادل  ن لااال لبحااوف  

 هتع  لباجنين،  قا  خياا ه: "للباجه لآلخل  ن  كان ل خم س ادلو خورجاوً مّعاو دخا  

يااه مااو قالااه، عااوموً هيااه مااو قالااه ماان لبكااو ، كعااو ت عاا  علااللن هيعااو س اادلو، إذل قلاات: ه

. ل قا    ضوً: "لكون لب وم  هياه ماو قالاه مان لبكاو ، كعاو  ن لبادرلم 5علللن درلعوً"

 .6بيس سصف  لب لل ن، ل  مهعا  عل  مو ثعلت عليه، لعع  هينو"
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لقد ذلب  سا لب اوب لبعالد من لباصل ين إب   ن لب وم  ه  لبعلتثن  لا لبف    

أاالى لبنفاا ، لإن كااون لألجاااد هيااه دبياا  عليااه،  قااا  "لعلاا  لااال م "إ ّ "لبعهااالف، ل

غيلل، نهاا: ماو جاوءن   ثاد إ  ز ادو، لماو مالرب سأثادل إ  ز اد، لذباك ألنّاك بعاو قلات: 

جوءن  لبقا  لق  عند لبلوم   ن ز دلً هينم هلّعو قلت: إ  ز دلً كونت "إ " سد ً من قابك: 

 .1 عن  ز دلً للختثن  هيعن جوءن  ز دلً هكونت سد ً من لبف  "

لماو ذلااب إبيااه لبعاالد هيااه نظاال؛ ألن هيااه إععاو ً بع ااون  لبهااللف، لم لااا   ن  

لبهللف   تضعن م ن  لأله و  لتقا  س علنو إ  تال للً بلهلكا  لإلعللسيا ،  قاا  لسان 

، ل  ضاوً 2  يش "لألن هياه  ععاو  م نا  لبهالف، لإععاو  م اون  لبهاللف    أااز"

لعااو ماان لبهأااج لبضاا يف  عنااد لبنهااوة،  قااا  لنااو  دعاااة بتكلااف لبتقااد ل للإليااعور ل

 .3لألناوري "لمو    فتقل إب  تقد ل  لب  معو  فتقل إب  تقد ل"

لقد ذلب س ض لبنهوة إب   ن عوم  لبنصب لا لبف   هقط، لقاد نلاب ذباك إبا   

  إ  عل  خاي  ل ختقو ، للا السن خللف،  قا  لسن موبك: "لبثون :  ن لبنوصب مو ق

دّل لهم لآلت : 4لف"قا  لسن خل  لمو قوبه  عكن رن

 إ  ز دلً. لخالنكقد  كان تلكيب ل ختثنوء سدلن ه   نها، لبقا   -1

 قد  كان لبف    زموً ل   هتوج إب  مف ا  هكيف  نصب لبعلتثن . -2

هقاد ذلاب لبفاللء إبا   ن "إ " ملكاا   ، ّمو لبكاهيان لعل  لبعلانار مان ر  نام 

ت ه  " " لكانو ثلهوً للثدلً إن عع  لبنصب ه  لإل أوب من إّن ل ، ثم خففت ل دغع

لعطفاال سناو ها  لبنفا  باجااد " "،  قاا  لألنااوري "لذلاب لبفاللء  "إّن"هنا سوعتاور 

إبا   ّن "إ " ملكاا  مان إّن ل ،  -للا لبعلنار من مالانم  -لمن توس ه من لبكاهيين 

وب لعتااورلً ساأّن، لعطفاال سناو ها  ثم خففت "إن" ل دغعت ه   ، هنصاال سنو ه  لإل أ

 .5لبنف  لعتاورلً سو"

لقد ردّ لألناوري مو قوبه لبفللء، إذ إنه    لى لنو  دبيو بنال لبقا ، لبا كونات  

عل  زعم لبكاهيين للبفللء ساجاد  "إّن +  " باط  ععلناو إذل خففات، لمعاو  اد  علا  

 اجد مو   طاف عليناو، لكاابك بايس  ي ف ثأ  لبفللء قابنم "مو قو  إ  به" إذ إن  

ه  لبكو  منصاب ثت  تكان عومل  هيه،  قا  "ل ّماو قاا  لبفاللء" إن لألصا  هيناو إّن 
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ل ، ثم ثففت لركات م    "هعألد دعاى  فتقل إب  دبي ، ل   عكن لباقاف عليه إ  

ن إّن ساث  لتن   ، لبيس إب  ذبك خاي ، ثم با كاون كعاو زعام باجاب  ن   ت عا  ، أل

لبثقيل  إذل ثففت سط  ععلناو، خصاصاوً علا  ماالاكم......، للباـاي  اد  علا  هلاود ماو 

ذلب إبيه قابنم  "مو قو  إ  به" هإن "به"   ش ء قاله   طاف علياه، لبايس ها  لبكاو  

 ، ل عكن  ن نضيف إب  مو قوبه لألناوري:1منصاب هتكان "إ  عومل  هيه"

تكان سليط  لدعااى لبتلكياب خاورج عان لألصا ، إّن لألص  ه  لبهللف  ن  -1

، ل قاا  لبلاياط  "لبتلكياب خاوف 2 قا  لب ركل  "للبصاهين  نّناو سلايط "

 .3لألص "

 قاادّر لبفااللء ثاااف خااال "إّن" إن كااون  لبعلااتثن   منصاااسوً، للبتقااد ل كعااو لااا  -2

 م لا  خوف لألص .

إب   ّن لنو  عوموً   ع  لبنصب للبله  للاا للثاد "إ "  ةللء دعاه  قا  لبف -3

 لذبك    أاز.

، مالة، لباو،  خالى عان مقتضايينعو "ألنّ " قا  لبلي  "لألّن هيعو قو  ع  ً  

لذبك ألنّه  نصب سنو ملة ، ل تا  ماو س ادلو بعاو قالناو  خالى، ل   أتعا  لبهكعاون م اوً 

 .4ه  ماي "

هيناو هقاد  لرد باه  لبكلوة  نو  لال لبعلأب  مو ذكل عنلب ّ  من لبعفيد  ن ناكل ه 

لألناوري ر  ين،  قا  "لثك  عن لبكلوة   نه قاو : إنعاو نصاب لبعلاتثن  ألن تأل لاه : 

قو  لبقا  إ   ن ز ادلً بام  قام، لثكا  عناه   ضاوً  ناه قاو   نتصاب لبعلاتثن ؛ ألناه ملااه 

ل ـهيناو تقد ا ةها  ر  اه لألل  دعاا وص مو ذلب إبيه لبكلوة  لخ ، نقا  إنّ  5سوبعف ا "

تفتلض لجاد مهالف بم تااكلل  ةو دعاـ  إب   ننـ ، إيوهـخوف لألص لتأل  ، لل 

  ألننعااو  اادل ن لب االب. لكااابك،  ّن لبعفتاثاا  للخااعنو"  ظااون هاا  ثوجاا  إباا  عوماا

دّلُ لألناااوري: "لإن  رلد  ّن لاا  لبعاجااا   ةسااوبعفلد للاا  دعااا  خاالى لإشااكو  آخاال، رن

صب كون لخعنو لخاللو ه  تقد ل لخم، هاو ساد  قادّر باه عوما    عا  هياه، لهياه لقا  بلن
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، ل قااا  لبلياا  "لباايس سلاا ء إذ  اقاا  لإلشااكو  عليااه سهوبااه هاا  لنتصااوب 1لبحااوف"

 .2" ّن" م  لخعنو لخاللو، ألنّنـو ه  تقد ل لبعفلد"

 ثتا   لااه  ّمو قابه سأنّه نصب عل  لبتلايه سوبعف ا  هلايس لناو  مف اا   صاوً  

ألن لنو   ه و ً  زم  تأت  م  ل ختثنوء نها  "قو  لبقا  إ  ز ادلً"، إياوه  إبا   ن  ؛سه

ل ختثنوء قد  أت  ه  جعلا  جعيا   ركونناو ملهاعا  نهاا "ماو جاوء  ثادو إ  ز ادو"، لمناه 

 .3إ  لبعأولللن" ُم نوه قابه صل  هللا عليه لخلم "ك ه  مت  

عوماا  لبنصااب هاا   نّ للااا   ،ل بلكاااهيين هاا  لااال لبعلااأب سقاا   ن ناااين ر  ااو آخاا 

لبعلتثن  ه  نها "قو  لبقا  إ  مهعدلً" لا "إ "،  قا  لألناوري "لختلف لبكاهيان ه  

لب وم  ه  لبعلتثن  لبنصب نها "قو  لبقا  إ  ز دلً" هالب س ضنم إبا   ّن لب وما  هياه 

مااان  اااالد ل ساااا إخاااهوق لب جاااوج "إ " لإبياااه ذلاااب  ساااا لب ااااوب  مهعاااد سااان    اااد لبع

لقاد لثاتج لبكاهياان بعاو قاوبال  ن "إ " قومات مقاو  لخاتثن  لكاابك لبف ا   .4لباصل ين"

لباي قالنو  ز  للبف   لبوز     أااز  ن   عا  عنادلم ها  لاال لألخاعوء هكونات "إ " 

إ  ز ادلً"،  لب  سوب ع ، لمن  دبتنم  ّن لبف   قد    أت  ه  لبأعل  نها "لبقا  لخالناك 

 قا  لألناوري  " مو لبكاهيان هوثتأال سأن قوبال: لبدبي  عل   ن "إ " ل  لب وم  لذبك 

ألّن إ  قومت مقو  لختثن ،    تلى  نّك إذل قلات "قاو  لبقاا  إ  ز ادلً" كاون لبع نا  هياه: 

 لختثن  ز دلً، لبا قلت لختثن  ز دلً" باجب  ن تنصب هكابك م  مو قو  مقومه.

باي  د  عل   ن لبف   لبعتقد     أاز  ن  كان عوموً ه  لبعلاتثن  لبنصاب لل 

ن ّ  علا    نه ه    ز . للبف   لبوز     أاز  ن   ع  ه  لال لبناب من لألخعوء، هد

 .سنيَّنولب وم  لا "إ " عع  مو 

للباااي  ااد    ضااوً علاا   ن لبف اا  باايس عااوموً قااابنم "لبقااا  إخالنااك إ  ز اادلً"  

، لقااد ردّ 5ينصاااان ز اادلً، لباايس لولنااو ه اا  لباتاا ، هااد  علاا  صااه  مااو ذلانااو إبيااه"ه

ثاالف ل ععااو  م ااون   إ ّ : منناو  ن لبهأااجلألنااوري مااو ذلااب إبيااه لبكاهياان س اادد ماان 

لبهللف    أاز، لبا كونت إ  عومل  لبنصب بعو جوز نها "ماو جاوءن   ثاد إ  ز ادو، 

" هادّ  علا   ن لخاتثن  غيال عوملا ، ل اطا  سقاباك "قاو  لبقاا   لمو ملرب سأثدل إ  ز ادل

غيلن ز د" هلا قدرنو إن  إ   لبنوصا  بفلد لبع ن  نهاا "قاو  لبقاا  إ  غيال ز اد"، لقاد 
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هض علينم قا  لختثن  لِبمن بم  قْ  لمتنا  : هيلتفا  ماو س ادلو كعاو رلي عان  سا  علا  ر

لبفورخاا  ماا  عضااد لبدلباا ، إن إععااو  "إ "  ااددي إباا  خااوف لألصاا  للااا لجاااد 

إ  ز دلً" إذ إن لبأعل  عنادلم "لبقاا    خالنكجعلتين، لقد رهضال علينم  قابنم "لبقا  

ا  ملهااااض مااان لباصااال ين  نفلااانم إذ  اااللن إن  صااادقانك إ  ز ااادلً" لنااالى  نّاااه قااا

ل ختثنوء    كان إ  من لبوز ،  قا  لألناوري "قلنو: لال لبف   لإن كون  زماو إ   نّاه 

، لناالى  ن لبف اا  " صاادقانك" مت ااد وً هلااابك نااوقض لباصاال ان 1ت اادى ستقا اا  "إ "

  نفلنم ه  لال لبلدّ.

بعلتثن  ل ه  ض لبنهوة ه  عوم  لبنصبس  جوء عندسق   ن نليل خل  وً إب  مو  

لعلتثن ،  قا  لبألجون : " ... ثاللف ب إ ّ  ل  لبنوصب  عدّلوبألجون  للسن موبك ه

 .2تنصب ل خم لبعفلد هقط، لل  خا   .. لإ  بوختثنوء، نها جوءن  لبقا  إ  ز دلً"

محاوبف . للاالن لبل  اون عننعاو 3ل قا  لسن موبك: "للختلب نصااه سناو نفلانو" 

 بعو جوء ه  لبعقتصد للألبفي . لبكن مو قو ل  هتوج إب  منوقل :

تص  سنو لبضعيل، قيوخوً مطلدلً، هقي : جاوء لبقاا  إ  ، إن إ ّ با كونت عومل     -1

هلعو بم  كن ذباك قيوخاوً مطالدلً دّ  علا  يا ف لاال لبقاا ،  قاا  لسان موباك: "باا 

متصااوً، كعااو  قاا  س ااد إّن ل خالتنااو، كوناات إ  عوملاا  باام  قاا  لبضااعيل س اادلو إ  

 .4ضّل من تدعون إال إيّاهللألمل سحوف ذبك، قو  ت وب  

هاا: ثلف غيل ملاه سوبف  ، للبهللف إذل بام تلااه سوبف ا  ت عا  لبأال: ن إ ّ إن  -2

 من، إب ، هلعو كون مو س دلو منصاسوً علم  ننو بيلت عومل  ه  لبعلتثن .

لب وم  لا لبعلتثن  منه؛ ألنه لاا لبااي لقتضا    نّ  هقد ذلب إب  لسن لبهوجب  ّمو -3

 .5لقتض  لبعحلج منه" لا لباي لإلخللج، "هوباجه  ن  قو  إّن لب وم 

لب ّ  من لبعفيد  ن ناين  ن م ن  ل ختثنوء ثوص  ه  لبأعل ، لإن بم  كن ل خم  

ج بلعلتثن  عن لبعلاتثن  منصاسوً، هليلت لبهلك  لإلعللسي  ل  لبت  تفيد م ن  لإلخلل

منه، هقد جوء ه  نصاص عوبي  لبايون غيل منصااب لها  لبقاللءلب لبقلآنيا  ها  قاباه 
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، هقاللءة 2هقاد قال  لألععاش ل سا : إ  قليا  ساوبله  1فشربوا منه إال قليال ملنهمت وب  

  تليل إب   ن م ن  ل ختثنوء مفنا  من خيوق لبتلكيب ل  دلر بلهلك  لإلعللسي لبله 

 ه  سيونه.

 الخالف في االستثناو المنقطع: ثانياً:

لختلف لبنهوة لباصل ان للبكاهيان كعو ذُكال خاوسقوً ها  عوما  تلكياب ل خاتثنوء  

لبعنقطاا  نهااا: ثضاال لبقااا  إ  ثعااورلً هوباصاال ان  قاادرلن بكااّن،  قااا   سااا ثيااون: 

 . 3"للبعنقط  مقدر سلكن عند لباصل ين من ثيي لبع ن "

عقياا : "س ااد بكااّن عنااد لباصاال ين، هااإذل قلاات: مااو هاا  لباادلر  ثاادو إ  ل قااا  لساان  

ثعااورلً، هااوبع ن : بكااّن هينااو ثعااورلً، لذبااك ألنّااه هاا  ثكاام جعلاا  منفصاال  عاان لأللباا  

ملتدرك ، لبيس ملتثن  معو قاله ثقيق ، لبنال    صن  ن  قو : لختثنيت لبهعور مننم، 

 .4بفو ثكعه بعو قاله كوبعتص  هأُعط ن إعللسه"لإنّعو لنتصب ألنّه لخم للق  س د إ ّ محو

ل قا  لبلياط : "ثم لبعنقط   قدّر عند لباصل ين ساـ "بكاّن" لبعلادّدة، ألنّاه ها   

 كاّن هيناوبثكم جعل  منفصل  عن لأللب ، هقابك: مو ه  لبدلر  ثد إ ّ ثعاورل ها  تقاد ل: 

للل  ال، هأجو، غيل  نّنم لتلثعورل عل   نّه لختدرل  محوبف مو س د "بكّن" هيله مو قالن

 "إ ّ" مألى "بكّن".

لبّعو كونت    ق  س دلو إ ّ لبعفلد سحوف "بكّن"، هإنّه    ق  س دلو إ ّ كاو و تاو   

 .5بقاّال سو ختثنوء تلاينوً سنو، إذل كونت لختثنوء ثقيق ، لتفل قوً سيننو لسين بكن"

ألّن لبااي س ادلو بايس ملاتثن   ؛موبال إب  تقاد ل "بكاّن" قندْ ل ظنل  ّن لباصل ين  

علاا  خاااي  لبهقيقاا ، لبكنااه لخااتدرل ،  قااا  لباادمومين : "لإنّعااو قاادرلل بكااّن؛ ألّن لباااي 

 .6س دلو بيس سعلتثن  ثقيق ، لإنّعو ذكل عل  خاي  ل ختدرل    ل ختثنوء"

 لمو قوبه لباصل ان  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 

بلي : "لألص  ل ل للبتأل   للا خوف لألص ،  قا ر  نم  قا  عل  لبتقد إّن  -1

 .7عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"

                                                             
 249لباقلة:   1

 295: 1لبكلوف   2

 .2ل رتلوف:   3

 .551: 1لبعلوعد   4

 .250 – 249: 3لبنع    5
 .12: 6ت ليم لبفللةد   6
 .303: 1شل  لبلي    7



683 

 

 حوبف م ن  سوب ل ختثنوء لباي  قاا  علا  إخاللج ماو س اد  ،إّن قابنم ستقد ل بكن -2

 إ  تهقيقوً  ل تقد للً،  قا  لسن عقيا : "للبااي  ظنال  نّاه    هتاوج إبا  تفلايل إ ّ 

هاا  لبعنقطاا  سلكااّن ل  سلاااى ... س ااد تقل اال  ّن لبعلااتثن  لااا لبعحاالج تهقيقااوً  ل 

تقد للً سإ ّ ل خالتنو، ألّن إ ّ ثينئا تفيد لإلخللج لبعقصاد سدلن لال لبتقاد ل، هاو 

 .1ثوج  إبيه"

ذلب لبكاهياان إبا  تقاد ل  خااى  ما  ل خاتثنوء لبعنقطا . لقيا : إناه  عل  ثين

. ل قاا  لسان عقيا : "لس اد 2 سا ثيون: "ل قدّر سلالء عناد لبكااهيين" ر ي لبفللء،  قا 

خااى عناد لبكااهيين ، لثكاول لسان لب لاج عان لبفاللء للبتقاد ل ها  لبعثاو : خااى ثعاور. 

لكأنّنم بعو ر لل تحوبف إ ّ لبكّن ه  لقاب لبعفلد س د إ ، ل نّه    ق  س د بكان إ  كاو  

ن ثعا  إ ّ لناو عليناو، بعحوبفتناو بناو ها   ّن ماو س ادلو تو ، إ   ن تكاان عوطفا  ل   عكا

م لب سغيل إعللب مو قالنو نها: مو هيناو  ثاد إ ّ ثعاورلً، سوبنصاب، لجاوءن  لبقاا  إ  

ثعورل، لملرب سنم إ ّ كلاوً، عدبال إب  لبتقد ل سلاى، بعالهق  إ  بنو ه  لقاب لبعفلد 

 .3س دلو"

 . علينمن تاليف لبلدّ لبلوسم عن لباصل ين  عك ،لمو قوبه لبكاهيان هيه نظل 

سقاا   ن نلاايل إباا  ر ي ثوبااي ذكاالل  سااا ثيااون هاا  ل خااتثنوء لبعنقطاا  عاان لساان  

  ّن مو س د  إ ّ  كو  ملتأنف  هتوج إب  تقد ل خال. ؛ ل ان

 قا   سا ثيون: "لزعم س ض لبنها ين لمننم  سا لبهأاوج ساه  لا ان  إ ّ  ها   

 4تكان م  مو س دلو كوموً ملتأنفوً، ه عم  ن: إ  لألللرّيِ ...ل ختثنوء لبعنقط  

هيه م ن  بكن لإ  لأللرلي منصاب سنو للبحال مهالف، لثاف خاال إ  كعاو  

 5ثاف خال بكن ه  قابه: لبكن زنأيوً عظيم لبعلوهل ...

 .6 ي     لف قللست " 

 لمو قوبه لسن  ل ان  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 

ماه دعااة إبا  لبتقاد ل، للاا خاوف لألصا ،  قاا  لبليا : "لألصا  ه  كو -1

 .1عد  لبتقد ل سو يللرة ملأئ  إبيه"
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ن ماإّن ه  لبقا  لبلوسم دعاة إب  تفكيك  جا لء ل خاتثنوء سصاارة بام ت الف  -2

ماو ناّد  قا ، هوألص  ه  ل ختثنوء إخللج ماو س اد إ  تهقيقاوً  ل تقاد للً، للاا

 عليه لبنهوة.

هوب يل إب  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بن لف ماقفنم من لبحوسق   ن نل

 لبلوسق .

هوبدكتار إسللليم لبلومللة ،  لى  ن ل خاتثنوء  خالاب خاوص  اأت  ما  لبأعلا   

ل هقاوبا  ؛س اد  إ ّ بكّن لبنهوة خلجال سه إبا  ساوب لبتقاد ل للبتأل ا  بتال ال نصاب ل خام 

وص  خلاب خ ن لب وم   إ ّ  نفلنو،  قا : "ل ختثنوءملة سوبف    لختثن   لملة قوبال إ

يِّاا  لبأعلاا ، للبعلااتثن  ل خاام لبالقاا  س ااد  دللب ... لقااد  بهاام لبن ها ااان  قاا  هاا  ثن

ا لاد "إ " لبعلتثن  سوبعنصاسوب كوبعفوعي  لكأنّنم قدّرلل  ّن لبنوصب بوخم لبالقا  س ا

ننم مالخاتثن   ا  إ  ز ادلً   جاوء لبقاا لبف    لختثن   هكأّن لبتقد ل ه  قاابنم:  جاوء لبقا

 ز دلً .

للبنهاي ثين  لأأ إب  لبتقد ل  قدر مو  تفم بيأ ء ر  ه ملتقيعوً، لبكنناو نقاا :  

رلل ه اوً آخال غيال   خاتثن    لتحلّاف  جاوء لبقاا    لاتقيم تقاد لنو لقلناو   لِبامن ِبمن بم  قدِّ

 ز دو  لسابك  كان ل خم ملهاعوً.

 ن لبتقد ل سوبف    لختثن   غيل ملتقيم لبابك قوبال: إّن لبنوصب بعو لب لّنم ر لل  

 س د  إ ّ  لا  دلة ل ختثنوء نفلنو.

ثم موذل  قابان ه  لبهوب  لبتا   كاان هيناو ماو س اد "إ " ملهاعاوً نهاا: "ماو جاوء  

لبقاا  إ  ز اادو" هكااأّن لبعنصاااب عناادلم لااا لبعلاتثن  للبعلهاااب علاا  لإلتاااوب سااد و ماان 

خم لبعلتثن  منه. لل  ل خم لبعلهاب س د إ ّ     تال ملتثن . ثم كياف تكاان "إ " ل 

 .2نوصا  بوخم لبعنصاب، ل  ت ع  لب ع  نفله ه  لبعلهاب"

 لب   مو قوبه لبدكتار لبلومللة   هتوج إب  منوقل : 

ذكلنو آرلء لبنهوة لت ددلو ه  عوم  نصب لبعلاتثن  لبام نأاد  وكعو لا م لا   نّ  

رة لبدكتار لبلومللة   لتض  بنفله للثدلً منناو. هضاوً عان ذباك بام نأادل   طا  صاا

 اط  لليه  ب وم  لبنصب هعو عندل مهولب  بلهض س ض لبتأل وب لبلاوسق  لبكنّاه بام 

 ثوً منوخاوً إ  مو ذكلل من خصاصي   خلاب ل ختثنوء.
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ل ّمو لبدكتار شل ف لبنأور هقد نوقش سوبتفصي  آرلء لبنهوة لبلاوسق  ثاا  عوما   

ً ، هلهضنو ءل ختثنو ، للرتض  بنفلاه ر  اوً  الى مان خوباه  ّن  إ    عنصال مان جعي و

عنوصاال ل خااتثنوء، سلاالط  ن تتكااان ماا  ملااتثن  منصاااب  هققااون ماان خوبااه عوقاا  

علا  لآلخال، لملاتثن  مناه ههاين تتهقام لاال  توزمي ،    تقد   ي جا ء مان لبتلكياب

لب نوصاال تصااان لبأعلاا  إّمااو ه لياا  تها لياا  سو خااتثنوء  لإلخااللج   ل لخااعي  تها لياا  

سو ختثنوء  لإلخللج ،  قا : "للبهم  ّن إ  عنصل من عنوصل ل ختثنوء، ... له  لال 

  ثتا   فنام ل خاتثنوء، لبنعط من  نعوط ل ختثنوء  سدّ من تالهل  ركاون م ينا  ها  لبأعلا

للااال لاا : لبعلااتثن  منااه لعنصاال ل خااتثنوء للبعلااتثن ، لإذل لنتفاا  للثااد ماان لااال 

 لألركون بم   د بع ن  ل ختثنوء لجاد.

ل فتاالض هاا  لااال لبعاياا   ن تكااان لبأعلاا  قااا   إ   جعلاا  لخااعي  كوناات  ل  

أعلاا  إلهاودة م ناا  ه ليا ، ثاام  اأت  عنصاال ل خاتثنوء للبعلااتثن  ك نوصال ز ااودة علا  لب

 ل ختثنوء، لل  عوق  لإلخللج.

لمثو  ذبك ه  لبأعلا  لبف ليا  قاباك:  قاو  إخالناك إ  ز ادلً ، هوألصا  لبتابيادي  

 بلأعل 

 

 

 كنقو  إخال 

 ه   + هوع  

 = جعل  ه لي  تابيد   تهع  م ن  لإلخاور لبعهو د. 

صال ل خاتثنوء لمان ثم إنّك بعو  ردب إخللج  ثد لإلخالن مان لبهادث جئات س ن 

 ردب  ن تلتثنيه، هتهابت لبأعل  من جعل  ه لي  تها لي  س نصل لب  ودة لتهع  م ن  

 لإلخللج  ل ل ختثنوء، هأصاهت لبأعل :

 قو   خالنك إ  ز دلً   

 ه   + هوع  + عنصل لختثنوء + ملتثن  =  

 جعل  ه لي  تها لي  س نصل لب  ودة لتهع  م ن  ل ختثنوء =  

 كان تللسط لبكلعوب م  لبادرة ه  لبأعل  كوبتوب :ل   

 قـو  إخالنــك إ  ز ــدلً  
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 توز    

 هوعلي    

 عنصل    

 إخللج    

 1لإلخللج"  لتوز     

 

 

مااو ذلااب إبيااه لبعأوشاا   للساان  لباوثااي س ااد لب االض لبلااوسم، إبيااه  عياا للباااي  

عصفار؛ ألنه قا    تعاد علا  تعاو  لبكاو  دلن ثوجا  إبا  تقاد ل  ل تأل ا  ، هونتصاب 

 ِبامن نُِصابن ل خم عل  ل ختثنوء عندلعو س د تعاو  لبكاو  مثا  لبتعييا ،  قاا  لبعأوشا   "

لبهااو   لبعلااتثن ":. لبأااالب: إنّااه جااوء س ااد تعااو  لبكااو .. هأشاااه لبعف ااا  كعااو  شااانته

صب لبعلتثن . لقد تقد   ن ك  مو جوء س د تعو  لبكو  هناا للبتعيي . هكعو نصاو كابك نُ 

ه لنتصاب ، ل قا  لسن عصفار "لمننم   ضاوً مان ذلاب إبا   نّا2"منصاب، ألنه هضـل 

، للا قا  ها  مضاعانه 3عن تعو  لبكو ، للا لبصهين، للا ه  ذبك سعن ب  لبتعيي "

للبتااأل وب لبلااوسق  لبتاا   تنااتم سوبهلكاا  لإلعللسياا  للبعلاااغوب  ا اادنو عاان لبتقااد للب 

 بتال للو له  ذبك س ـد لبكو  كعـو نطقه لب لس  لبلليق .
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 المسألة الخامسة عشرة

 ناصب المعمو  بعد المصدر المعرف بأ 

 

ساوبو  مطلقاوً  قا  لبلي : "لخياا ه للبحليا  جاّازل إععاو  لبعصادر لبع الف 

 : 1نها قابه

ل ــ ْ   ين يـُف لبنّكنو ـِ   ْعــــــدنلءن وُ  لبِفللرن  ُللِخـــ  لألجن   نحن

 :2لقابه

ة  ننّنـــ ْلب ِملْ   ــ بنقنْد عنِلعت  ُلب  لبُعِغيلن  وعن ن كلرُب هنلنْم  نْنُك  عن لبضَّ

لبكاوف مف اا ، هيناغ ، عل  لال،  ن  أاز: عأات من لبضلسك ز ادلً علا   ّن  

للبعااالد من ااه: قااو   خااتفهو  ل خااعي  هيااه، لقااو  هاا  قابااه: ياا يف لبنكو اا ،  ي: هاا  
                                                             

 192: 1لبكتوب   1

 64: 6شل  لبعفص    2
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 عدلةه، قو :  ل  كان منصاسوً سعصادر منكال مقادر،  ي يا يف لبنكو ا  نكو ا   عادلءل، 

 .410-409: 3هيضعل لبعصدر بقاة لبقلني  لبدلب  عليه." 

ماان إععااو  لبعصادر م لهااوً سااأ   ذكال لبلياا  ها  لااال لبااند خوهاوً سااين لبنهاوة 

 ين متاوس ساهلياا ه للبحلي   أي لن إععوبه،  ّمو لبنها اان لبااوقان هقاد لختلفات نظالتنم 

ف ب ع  لبعصدر م لهوً سأ . لإبيك تفصي  لبحوف:  بلياا ه لسين ُمضن ِّ

ذلب خياا ه للبحلي  كعو ذكل لبلي  إب  جالز  ععو  لبعصدر م لهوً ساوألبف  

قابنم: عأاُت من لبّضالب ز ادلً هكلعا   ز اد  منصااس  سوبعصادر لبع الف للبو  نها 

 قا  خياا ه: "لتقا : عأاُت من لبّضلب ز دلً، كعو قلت: عأات مان لبضاورب ز ادلً، 

  كان لألبف للبو  سعن ب  لبتنا ن. لقو  لبلوعل:

ل ـ  ين يـُف لبنّكنو ـِ   ْعــــــدنلءن وُ  لبِفللرن  ُللِخـــ  لألجن  ـ ْ  نحن

 لقو  لبعللر لألخدي: 

ة  ننّنــ ْلب ِمْلعن نو  ـــ بنقنْد عنِلعْت  ُلب  لبُعِغيلن  1كلرُب هنلنْم  نْنُك  عن لبضَّ

ل قااا  لبلاايلله : "إععااو  لبعصاادر لبعهلاا  سااو  ... للبلااولد هيااه  نّااه نصااب  

 .2"ملع و" سـ "لبضلب"

 ل قا  لألعلم: "ل نلد: 

لين يـُف لبنّكنو ـِ   ْعــــــ ــ ْ   دنلءن وُ  لبِفللرن  ُللِخـــ  لألجن   نحن

ل سوبنكو  "  .3هنصب  عدلءن

لقد  خا لسن موبك لس ض شّلل   بفيته سل ي خاياا ه ها  جاالز إععاو  لبعصادر  

 :4لبع لف  سأ  ،  قا  لسن موبك

 مضوهوً،  ل مألدلً،  ل مـــ      سف له لبعصدرن  بهْم ه  لب عــــ ْ 

 "لق    ع  م  لألبف، للبو ، كقا  لبلوعل: ل قا  لسن لبنولم: 

                                                             
 193-192: 1لبكتوب   1

 .61-59: 1شل   سيوب خياا ه   2
 .297: 1لبنكت   3
 .93: 3شل  لسن عقي    4
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ل ــ ْ   ين يـُف لبنّكنو ـِ   ْعــــــدنلءن وُ  لبِفللرن  ُللِخـــ  لألجن   نحن

 لقا  لآلخل: 

ة  ننّنـــ ْلب ِملْ   ــ بنقنْد عنِلعت  ُلب  لبُعِغيلن  وعن ن كلرُب هنلنْم  نْنُك  عن لبضَّ

لّ  سـ "ل " قابه:ل قا  لسن عقي : "لمن إععوبه للا     ُمهن

 1 حو  لبفللر  للخــ  لألجــ   ي يف لبنكو    عــدل  عـــدلءل

 لقابه:

 دنعنو  ل ْ د نو إبيــه شنـــالربُ   هإنّكن للبتّأسيــنن ُعللةن سنْ دنمــــو

 لقابه: 

ة  ننّنـــ ْلب   ــ بنقنْد عنِلعت  ُلب  لبُعِغيلن   نوِمْلعن كلرُب هنلنْم  نْنِك  عن لبضَّ

هاااـ " عااادلءل: منصااااب ساااـ "لبنكو ااا "، ل "عاااللةن" منصااااب ساااـ "لبتاااأسين" ل" ملاااع و" 

 2منصاب سـ "لبضلب".

ل مااو لبعااالد هقااد ذكاال لبلياا   نّااه قااد مناا  ذبااك، لسااوبلجاب إباا  مااو قوبااه هاا   

 لبعقتضب نأد  نّه قد  خا سعو قوبه خياا ه،  قا : "لقو  لبلوعل:

ة  ننّنـــبنقنْد عنِلعت  ُلب  لبُعغِ  ْلب ِمْلعن نو  ــ يلن  كلرُب هنلنْم  نْنُك  عن لبضَّ

ْلب ِمْلعن ، هلعو  دخا  لألباف للباو  لمتن ات لإلياوه ، ه عا  ععا  لبف ا .   رلد عن ين

 :3لمثله قابه

ـــــوءن  لُنَّ لقافو  نْنتنِظْلنن قنضن ْلان يوِم ُ   للن ل لن وث  عندلةل  ْمــلن  سِضن

 .4 ملل؛ هأيوف لبقضوء إب  يعيلل" ي  نتظللن  ن  قض  

سينعاو نأاد  ن لسان لبّلاّللج، قاد لرتضا  ماو ذلاب إبياه خاياا ه، لبكناه ثلان ماان  

نصب لبعف ا  سف   مضعل،  قا : "لتدخ  لألبف للبوز  عل  لال هتقا  عأات مان 

لبضاالب ز اادلً سكااللً،    أاااز  ن تحفااض "ز اادلً" ماان  جاا  لألبااف للبااوز ؛ ألننعااو   
                                                             

 .418 – 417شل   بفي  لسن موبك:   1

 .98-95: 3شل  لسن عقي    2

 64د الن لبلعوخ:   3

 .153-152: 1لبعقتضب   4
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للإليااوه  كااوبنان للبتنااا ن. لقااو  قااا : إذل قلاات:  ردب لبضاالب ز اادلً، إنّعااو   أتع ااون

 .1نصاته سإيعور ه  ، ألن لبضلب    نصب، للا عندي قا  ثلن"

 مو  غلب لبنهوة لمننم لبكاهياان هقاد يا فّال ععا  لبعصادر لبع الف ساأ ، لقاد  

إياوه  إبا   نّاه بام  لختندلل ه  ذبك إب  ت ل فه هقالب مان ل خاعي  لزل  شاانه سوبف ا ،

  أب منه ه  لبقلآن مو   ضدل.

ف سااوألبف    قااا  لألعلاام: "لقااو  س ااض لبنهااا ين:    نصااب لبعصاادر إذل ُعااّلِ

للبااو ، ألنّااه قااد زل  عنااد شاااه لبف اا ، هااإذل لنتصااب شاا ء س اادل ه لاا  إيااعور مصاادر 

 .2منكار، هيقدّر ي يف لبنكو   نكو  ل  عدلًءل، لعن لبضلب يلب ملع وً"

ا  لب كالي: "... ثم مو هيه لألبف للباو ، لععلاه يا يف؛ ألّن لألباف للباو   ق 

 دلة زلةاادة هاا   لبااه، تنقلااه ماان لبتنكياال إباا  لبت ل ااف هاا   ل   ثالبااه. لماا  ذبااك ه علااه 

ا  ها   جوة ، ألّن لبلاه هيه سوق، هنا قلي  ه  ل خات عو . لبام  اأب ها  لبقالآن مناه ُمْ عن

ال يحب للا الجهر عو جوء م عوً ه  لبظلف كقابه ت وبـــ  غيل لبظلف هيعو علعنو. لإنّ 

 . هأّمو قا  لبلوعل:3بالسوو من القو 

ل ــ ْ   ين يـُف لبنّكنو ـِ   ْعــــــدنلءن وُ  لبِفللرن  ُللِخـــ  لألجن   نحن

هتقد لل: ي يف لبنكو   ه   عدلةه، هلّعو ثاف ثلف لبأل لصا  لبعصادر. لقيا : إبا  

 هأّمو قا  لبلوعل: ثلف   دّ ه.

ة  ننّنـــ ْلب ِملْ   ــ بنقنْد عنِلعت  ُلب  لبُعِغيلن  وعن ن كلرُب هنلنْم  نْنِك  عن لبضَّ

هااـ "ملااع عوً" منصاااب سااـ "لبضاالب"، لقياا : منصاااب سااـ "كاالرب"، لثاالف لبأاال 

مهالف، ... ل للى  بهقت ، للا لبنوصب ه   قااى لبااجنين، ألن لبف ا  لإن تقادّ ، 

 .4لبعصدر، ل خيّعو م  لألبف للبو " هنا  قاى من

ل قا  لبعاللدي: "لمن اه لبكاهياان، لس اض لباصال ين كاوسن لبّلاللج، ل جاوزل  

 .5لبفورخ  عل  قان... "

دّل سوآلت :   لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  عكن رن

                                                             
 .137: 1لألصا    1

 .297: 1لبنكت   2

 .148لبنلوء:   3

 .451 – 450: 1لبلاوب   4

 .5: 3تايين لبعقوصد للبعلوبك   5
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 ه  كومنم دعاة إب  لإليعور للبتقد ل، للا خوف لألص . -1

ت لبثااون   ل قصااد قااا  لبلااوعل: بقااد علعاات  لباا  هاا  كومناام تأل اا  س يااد بلاياا -2

لبعغيلة ... هكون من لأللبا  نصااه سوبقل اب مناه، للاا لبضالب،  قاا  لألعلام: 

"ل أااااز نصااااه سلهقااات، للألل   لبااا  بقااالب لبأاااالر، لباااابك لقتصااال علياااه 

 .1خياا ه"

سق   ن نليل إب  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بن الف مااقفنم مان لبحاوف 

م. لب لّنو نأخا معو جوء عند لألختوذ عاوب ثلن نعاذجاوً باابك، هناا  لايل إبا  ماو لبلوس

ذلب إبيه غوبايا  لبنهاوة، هيضا ّف لخات عو  لبعصادر عاوموً ساأ . نهاالً لسوغا ،  قاا : 

 .2 ق  مننعو لخت عو ً لسوغ " –م  قيوخيته كلوسقيه  –"مادلء سـ " ْ " للا 

سه  غلب لبنهوة، ألّن قابنم  لتند إب  عد  لجاد  للباي  عي  إبيه لباوثي مو جوء 

مو   ضدل خعوعوً لقيوخوً،  قا  لألزللي: "لععله م لهوً سأ  قليا  ها  لبلاعوب يا يف 

 .3ه  لبقيوب با دل من ملوسن  لبف   سدخا     عليه"

 مو مو لختلند سه لبعأي لن من  سيوب لبل ل، هت د من لبقل  سهيي    ان  علينو  

ي مطلد، لب ّ  لبعقو  منوخب بنق  مو ذكلل لبلياط  عن  س  ثيون ه  رهض ثكم نها

مث  لال لآلرلء لبت    ت تعد عل  لبكثلة من لبلااللد،  قاا : "لتأل ا  لبكثيال يا يف 

 .4جدلً، ألنّو إنّعو نان  لبعقو يس لب لسي  عل  لجاد لبكثلة"

لألخاعوء، للألصا   إيوه  إب  ذبك هإّن لبنهاوة قاد نصاال  ّن      مان خصاوةد 

لااا  هااا  لألخاااعوء   ّ ت عااا  إ  هااا  لبعلاااتقوب إذل علهااات، ألن      ت ومااا  م ناااو م وم

ن مالبعاصا  ه  س ض آرلء لبنهوة،  مو م  لبعصادر هيظنال  نّناو بلت ل اف للبت ل اف 

 خصوةد لألخعوء   لأله و .

                                                             
 .161تهصي  عين لبالب:   1

 .220: 3لبنها لباله    2

 .63: 2شل  لبتصل ن   3

  .49: 4لبنع    4
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 المسألة السادسة عشرة

 عامل نصب الفعل المضارع بعد "كي" -1

 معمو  المضارع المنصو  بكي تقديم -2

 

 قا  لبلي : "قابه: لعلم  ّن مالب لألخفش:  ن "كا " ها  جعيا  لخات عو تنو  

ثلف جل، للنتصوب لبف ا  س ادلو ستقاد ل " ن". لقاد تظنال، كعاو ثكا  لبكاهياان عان 

 : 1لب لب: بك   ن  كلمك، قو 

ً    ردنْب ِبكنْيعو  ْن تنِطيلن سقلستـــــ   سانْيـــدنلءن سنْلقنـ ِ  هتتُلكننــو شننّو

 : 2لقو  

 ً ونهـــو ــــو  هقوبت  ك َّ لبنّوِب  ْصانْهتن من  ِبلنوننكن كيعو  ْن تنغُلَّ لتنْحدنعن

 :3ل ت ار بتقد  لبو  علينو ه  نها "بكيو تأخال" لتأخلل عننو ه  نها قابه 

ـــــو عندتْنـــ  غنْيــلن   كنْ  ِبتنْقِضين  ُرقنيَّـــ ُ من  ُمْحتنلنــِس لن

ساأن كاا ، لبعتاأخلة هاا  لألل ، سااد  مان لبااوز  لبعتقدماا ، للباوز  لبعتااأخلة هاا   

 : 4لبثون  سد  من ك ، لبعتقدم ، لقد  اد  لبهلف من مثله، لبعالهم به ه  لبع ن ، قو 

لن  لنـــ و سِته سِته عن لنِ  إذل من ى رن ُت غن   ان ْاهن   نـوودِ هنثُمه إذنل  نْصانْهــُت  صن

 سد  "ثام" مان لبفاوء عناد س ضانم. لعناد لبحليا   ن لبنوصاب مضاعل س ادلو، سناوء علا  

مالاااه، للااا  نّااه   نوصااب خاااى  نّنااو، لمااالب لبكاااهيين  نّنااو هاا  جعياا  لخاات عو تنو 

، سأّن " ن" زلةدة،  ل سد  من  ثلف نوصا  مث  " ن". ل  تارلن ه  نها: كيعو  ن تنغُلَّ

لها  "كيعاه" ساأن لبف ا   5ردف لكلمودة لباوز ، كعاو ها  ك ، له : ك  بتقضين ، س  

لبعنصاب سك ، مقدّر، ل "مو" منصاب ساابك لبف ا ، كأنّاه قيا : جئتاك، هتقاا  : كيعاه، 

  ي ك   ه   موذل...".

                                                             
 19: 7شل  لبعفص    1

 14: 9، شل  لبعفص  79د الن جعي  سثين :   2

 160د الن لسن قيس لبلقيوب:   3

 106د الن زليل سن  س  خُلع :   4

 73لبنع :   5
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ل   تقاد  علاا  كاا  م عاا  لبف اا  لبعنصاااب س ادلو، هااو  قااو : جئتاك كاا  ز اادلً  

  ز لبكلاوةقد  علينعو م عا  مو س دلعو، ل جوتضلب، ألنّنو إّمو جورة  ل نوصا ، ل   ت

 51-48: 4تقد م م عا  منصاب ك  علينو". 

ذكل لبلي  ه  لاال لباند خوهاين. لألل : ها  عوما  نصاب لبف ا  لبعضاورب  

مان  الى  س د  ك   هت ددب هيه آرلء لبنهوة هعننم من  لى  ّن لب وم  ك  نفلنو، لمننم

 لف جل ه  جعي  لخت عو تنو.نصاه سأن مضعلة، لمننم من عدّ ك  ث

لبحوف لبثون : ثاا  تقاد م م عاا  لبعضاورب لبعنصااب سكا ، لر ي لبكلاوة   

 ه  جالز تقد عه لإبيك تفصي  لبحوف:

 الخالف األو :

ذلب خياا ه إب  " ّن" ك  ثلف نوصب بلف   لبعضورب،  قا : "لعلم  ّن لاال  

لألخاعوء كعاو  ّن ثاللف لألخاعوء  لأله و  بناو ثاللف ت عا  هيناو هتنصاانو   ت عا  ها 

لبت  تنصانو   ت عا  ها  لأله او ، للا   ْن، لذباك قاباك:  ر اد  ن تف ا ، لكا ، لذباك 

، لبن"  .1جئتك بك  تنْف  ن

ل قااا  لب جااوج : "سااوب لبهااللف لبتاا  تنصااب لأله ااو  لبعلااتقال . للاا :  ْن  

 .2لبحفيف ، لبن، لإذن، لثت ، لك ، لكيو..."

ن " ّن  ك     تكان إ  نوصاا ،  قاا  لألنااوري: "ألن كا  مان لقد قو  لبكاهيا 

عالم  لأله و ، لمو كون من عالم  لأله و     أاز  ن  كان ثلف خفاض، ألنّاه مان 

 .3عالم  لألخعوء، لعالم  لأله و     أاز  ن تكان من عالم  لألخعوء"

 ت :لقد لختند لبكاهيان بعو ذلاال إبيه سأنّنو نوصا  سنفلنو سوآل 

ألننم  قابان "جئتك بك  تف   لال" ألن لباو  ثالف خفاض لثالف لبحفاض    -1

 دخ  عل  مثلاه،  قاا  لألنااوري: "للبااي  اد  علا   نّناو   تكاان ثالف خفاض 

دخا  لبو  علينو كقابك "جئتاك بكا  تف ا  لاال"؛ ألن لباو  علا   صالكم ثالف 

 :4لبلوعلخفض، لثلف لبحفض    دخ  عل  ثلف لبحفض، ل ّمو قا  

                                                             
 5: 3لبكتوب   1

 .182لبأع :   2

 .78   570: 2لإلنصوف   3

   17: 7شل  لبعفص    4
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ـــو سِــــ  ــو سنــم  ســـدلً دللء  هو لهللاِ    ُْلفن  ِبعن  لن ن ِبلعن

 .1هعن لبلوذ لباي    ُ ّلج عليه ل   دخا سه سوإلجعوب"

   أاز  ن  كان لبدبي  عل   نّه ثلف جل قابنم كيعاه، كعاو  قاا : بعاه".  قاا   -2

ثاالف جاال  نّنااو تاادخ  علاا  مااو  لألناااوري: "ل   أاااز  ن  قااو : لباادبي  علاا   نّنااو

ل خااتفنومي ، كعااو  اادخ  علينااو ثاالف لبأاال؛ هيقااو : كيعااه، كعااو  قااو : بعااه". ألنااو 

ْه من كيعه بيس بك  هياه ععا ، لبايس ها  مايا  خفاض، لإنّعاو لاا ها   نقا : من

ماي  نصب؛ ألنّناو تقاو  عناد ذكال كاو  بام  فنام،  قاا  لبقوةا :  قاا  كا  تقاا ، 

فنام "تقاا " هيقاا : كيعاه:  ل اد كا  ماوذل، للبتقاد ل: كا  هيلع ه لبعحوطب لبام  

لقاااااااد  .2موذل تف  ، ثم ثاف، هعه: ه  ماي  نصب، لبيس بك  هيه عع "

دّ لباصل ان مو ذلب إبيه لبكاهيان لهم لآلت :  رن

إّن  ك   تكان محتصا  سوأله او  إذل دخلات عليناو لباو  نهاا قاابنم: جئات بكا  

غياال تقااد ل  ن،  قااا  لألناااوري: "ألن كاا  علاا   تكلمناا " هناا  لبنوصااا  سنفلاانو ماان

ياالسين؛  ثاادلعو:  ن تكااان ثاالف نصااب ماان عالماا  لأله ااو  كعااو ذكاالتم، لذبااك إذل 

لكي ال تأسوا عللى ملا دخلت علينو لبو  كقابك: "جئتك بك  تكلمن " كعو قو  ت وب : 

لولناو ثالف هك  لولنو لبنوصا  سنفلنو من غيل تقد ل  ْن، ل   أاز  ن تكاان  3فاتكم

جل، ألّن ثلف لبأل    دخ  عل  ثلف لبأل، للال    إشكو  هيه، للبثون   ن تكاان 

ثلف جل كوبو  نها: "جئتك ك  تكلمن " هنال ك  ثالف جال سعن با  لباو ، للبف ا  

س دلو منصاب ستقد ل " ن" كعو لا منصاب س د لبو  ستقد ل " ْن" لثاهت هينعاو طلااوً 

 .4بلتحفيف"

 لباصل ان  عكن منوقلته لهم لآلت : لمو قوبه 

 إن ه  كومنم دعاةً إب  لبتقد ل بـ " ن" للا خوف لألص . -1

ن كيف  أاز  بك    ن تكان ملة نوصا  سنفلنو م  لباو ، لمالة ساأن مقادرة سادل -2

 لبو  للبهلف للثد للا  ك  :.

                                                             
   .78   571: 2لإلنصوف   1

 .78   571: 2لإلنصوف   2

  23لبهد د:   3

  .78   573: 2لإلنصوف   4
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 ّمااو لباصاال ان هقااد لرتضااال هاا   كاا    ن تكااان نوصااا  لثاالف خفااض.  قااا  

 1لألناوري: "لذلب لباصل ان إب   نّنو  أاز  ن تكان ثلف جل".

ل قا    ضوً: " ن ت ع  ستقاد ل " ْن" ألنّنام  أ لانناو سعن با  ثالف جاّل، لألنّنام 

 قابان "كيعو" كعو  قابان "كعو"، لإنّعو لجب  ن  قادَّر س ادلو " ن" ألن ثاللف لبأال 

 .2  ت ع  ه  لبف  "

 قاا :  ن تكاان ثالف جال تاورة، لنوصاا  بلف ا   لقد صّهن لبعاللدي ماالانم، 

 .3تورة، للا لبصهين"

لقاد لثاتج لباصاال ان بعاو قااوبال؛ سادخابنو علا  ل خاام لبااي لااا ماو ل خااتفنومي   

كاادخا  لبااو  لغيللااو ماان ثااللف لبأاال علينااو، لثاااف لألبااف مننااو، هااإننم  قابااان 

ْه".  "كيعه" كعو  قا  "ِبعن

ن هااوثتأال سااأن قااوبال: لباادبي  علاا   نّنااو تكااان  قااا  لألناااوري: "ل مااو لباصاال ا 

ثلف جال دخابناو علا  ل خام لبااي لاا "ماو" ل خاتفنومي  كادخا  لباو  لغيللاو مان 

ْه" " ه" كعو  قابان "ِبعن ثللف لبأل علينو، لثاف لألبف مننو؛ هإنّنم  قابان "كنْيعن
4. 

ل عاان شاا ء: ل قااا  لبعااوبق : " ن تكااان ثلهااوً جااورلً، نهااا قااابنم: إذل لخااتفنعا 

كيعه:  ي: ألّيِ خاب ه لت،  ل أليِ علّ ل ه لت، لبم تأ ء جوّرة إ  م  "مو ل ختفنومي  

 .5لبعاكارة خوص  هع نولو لبلااي  كع ن  لبو ..."

لمااو قوبااه لباصاال ان هيااه دعاااة إباا  لبتقااد ل دلن ثوجاا  تاادعا إبيااه. سينعااو ذلااب  

 .6خياا ه " مو لبحلي  ه عم  ننو    ن"لبحلي  إب   ّن لبنوصب س د ك   ن مقدرة،  قا  

لقد نلب  سا ثيون لال لبل ي إب  لبحلي  للألخفش،  قاا : "للبحليا  للألخفاش  

 .7 قا ن:  ن مضعلة س دلو"

                                                             
 .78   571: 2لإلنصوف   1

 .332 – 331 خللر لب لسي :   2

 .364لبأن  لبدلن :   3

 .78   572: 2لإلنصوف   4

 .290رصف لبعاون :   5

  .5: 3لبكتوب   6
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لماااو قاااوبال    لاااتقيم، ألن هياااه دعااااة بإلياااعور، للاااا خاااوف لألصااا ،  قاااا   

 .1لبلي : "لإليعور خوف لألص "

قد لنفلد سوخت عو  ك  ثلف خفض ه  ك  لبتللكياب  ل ّمو لألخفش هقد قي : إنه 

لبت  تلد هينو للبعضورب منصاب سأن مقدرة  ل مضعلة. لب ّ  لبند لبلوسم عان  سا  

 ثيون  حوبف ذبك.

لمعن نلب لال لبل ي بألخفش لبلي  للبعللدي للسان للاو ،  قاا  لبعاللدي:  

 .2" نّنو ثلف جل دلةعوً. قو : للا مالب لألخفش"

للو : "لعن لألخفاش  ن كا  جاورة دلةعاوً، ل ّن لبنصاب س ادلو ساـ " ن"   قا  لسن

 .3لوللة  ل مضعلة"

لقااد ُردَّ لااال لباال ي ساادعاى  نّنااو محتصاا  سوبف اا  ل  تكااان جااورة، ل يااوف لساان 

دّلً آخل عل  لألخفش مفودل قابه ت وب   . ساجاد لبو  لبأاورة ما   4لكيال تأسواللو  رن

هإن ن عم  ن ك   لكيال تأسواه  مكون للثد،  قا : "ل لدل  ك  هو  أتع  ثلهو جّلل 

 تأكيد بو  كقابه:

ــو سِـــ  ــو سنــم  ســـدلً دللءُ   هنو لهللاِ مــو  ُْلفن  بنعن  لن ن ِبلعن

 .5ردّ سأن لبفصين لبعقيس    ُحّلج عل  لبلوذ" 

 الخالف الثاني:

:جئتك ك  ز ادلً تضالب: هقاد لرد للا تقد م م عا  لبف   لبعنصاب سك  نها  

 ن لبكلوة   أي ل،  قاا  لسان عقيا : "خوهاوً بلكلاوة  ها  لبعلاأبتين... لإطاوق لبتقاد م 

 .6 تنول  مث : "لبنها جئت ك   ت لم"

لقد هّص  لبلياط  صار لبعن  م  م عا  ك ،  قا : "لتقدّ  م عا  م عابناو  

ا  هقاط نهاا: جئات كا  لبنهاا  ت لّام. معناب لبه ثوث صار:  ثدلو: تقدّمه عل  لبع ع

                                                             
 .517: 1شل  لبلي    1

 .264لبأن  لبدلن :   2
 .242مغن  لبلايب:   3
 .23لبهد د:   4
 .242مغن  لبلايب:   5
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للبثوني  عل  ك  هقط نها: جئت لبنهاا كا   ت لّام. للبثوبثا : علا  لبع لاا    ضاوً، نهاا: 

 لبنها جئت ك   ت لّم. ...

 .1 له  لبصارة لبثوني  خوفو بلكلوة  ..." 

لب   مو قوبه لبكلوة   حوبف مو  جع  عليه جعنار لبنهوة، لم لا   ن لبل ي إذل  

خااوبف ر ي لبأعنااار باام  اياا  قوعاادة  طاالد هينااو لبهكاام لبنهاااي،  قااا  لساان عقياا : 

 "للبأعنار عل  من ه".

للباي  ظنل بلاوثي  ن  ك   ه  لبتللكيب لبلوسق  ل  عومُ  لبنصب ل  ثوج   

تدعا إب  تقد ل  ْن  ل إيعورلو م  ك ، ل  لبقاا  سأنّناو ثالف جال، ألنّناو محوبفا  بعاو 

ااُ   جعاا  عليااه لبنهاا وة هاا  سيااون ثااللف لبأاال "هكاا ، لكيعااو، لبكاا ، لبكيعااو" كلنااو تنْ عن

لبنصب ه  لبف   لبعضورب س دلو لد بتنو للثدة، لب ّ  مو قوباه لبصايعلي  نوخاب لاال 

لبعقو ،  قا : "ل ّمو ك  لكيو لكيعو لبكيو لبكيعو: هوبع ن  هينو كلَّناو للثاد، للبنوصاب 

 .2بك  تكلمن ..."بلف   ك  تقا : جئتك ك  تكلمن ، ل

                                                             
 .102: 4لبنع    1
  .397: 1لبتاصلة للبتاكلة   2
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 المسألة السابعة عشرة

 عمل "كما" النصب في الفعل المضارع

 

 قا  لبلي : "لجّاز لبعالد للبكاهيان نصب لبعضورب س د "كعاو" علا   نّناو  

 1 سع ن  "كيعو" للبيوء مهاله ، ل نلدلل:   تظلعال لبنّوبن كعو   تظلعال.

كاوف بلتلاايه، للباصال ان  عن اان لقي : س  لبنوصب "مو" تلااينوً بناو ساأن، للب 

 .52-51: 4ذبك ل نلدلن:   تظلم لبنوب كعو   تُظلنُم. 

و  لبنصب ه  لبف     ذكل لبلي  ه  لال لبند خوهوً سين لبنها ين ه  عع   كنعن

لبعضورب س دلو هأجوزل لبكاهيان لقي  توس نم لبعالد، ل ّمو لباصال ان هلهضاال ععلناو 

 تفصي  لبحوف.ه  لبف   س دلو. لإبيك 

ااو  تااأت  نوصااا  ل االلن جااالز لبلهاا  س اادلو لمااو    ذلااب لبكاهيااان إباا   ن  كنعن

لبعالد إب  قابنم للختهلنه،  قا  لألناوري: "ذلب لبكاهيان إب   ن كعو" تاأت  سع نا  

كيعو، ل نصاان سنو مو س ادلو ل   عن اان جاالز لبلها ، للختهلانه  ساا لب ااوب لبعاالد 

  لبلياط : "للثات لبكاهيان من ثللف لبنصب، "كعو" سع ن  ل قا 2من لباصل ين"

 .3"كيعو"، لللهقنم لبعاّلد"

لقد لختد  لبكاهيان بعو ذلاال إبيه سعو جوء خعوعوً عن لب لب إذ كثل ه  كومنم  

نصب لبف   لبعضورب سكعو،  قا  لألناوري: " ّماو لبكاهياان هاوثتأال ساأن قاوبال: لبادبي  

سع ناا  كيعااو ل ن لبف اا   نصااب سنااو  نّااه قااد جااوء ذبااك كثيااللً هاا  علاا   ّن "كعااو" تكااان 

 :4كومنم، قو  لبلوعل للا صحل لبغّ ِ 

لـــــــو فنلَّ ْب كنايلو كعو  ُخن ِمــدُلل  جوءن  5للبقْاُ  رصيدو كأنهنــم رن

  رلد "كيعو  ُخفّللو" لبنال لبع ن  لنتصب " ُخفللو". 

 :1لقو  لآلخل

                                                             
 183لرد لبايت:   تلتِم لبنّوبن كعو   تلتنُم، ملهم د الن ررس :   1

 .115عضيع ،  سا لب اوب لبعالد ل ثلل ه  علا  لب لسي :  ،  نظل،81  585: 2لإلنصوف   2

 .102: 4لبنع    3

 260: 1شل   ش ور لبنابيين   4

  .81  590 – 585: 2لإلنصوف   5
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طْلهُكن إّمو جئْتننو  ْيي تننظـلُ   هوْصِلهنّـــــهلن ى ثن  كعو  نْهلاال  ّن لبننان

 لقو  لآلخل:   تظلعال لبنّوب كعو   تظلعال 

 رلد "كيعو   تظلعال" لقو  عدي سن ز د لب اوديه 
2: 

و  نْامــوً تُهدّثـن ْ  ثد ثوً كنعن ن ن   ــهلْخعن  عن لنْنل غنْيبل إذل مو خوة و خـأ

 :3لقو  لآلخل

ــ  عْينيِه كنعــو ألخوهنــــــه ُقلُّب  ْن تنأمَّ   ُ تنلولْب ُرل ــدلً إنّن  من

 رلد "كيعاو  خوهااه" إ   نّااه  دخاا  لبااو  تاكياادلً، لبناال لبع ناا  كااون لبف اا  منصاااسوً هنااال 

 .4لألشيوء كلهنو تد  عل  صه  مو ذلانو إبيه"

دّ لباصاال ان مااو ذلااب إبيااه لبكاهيااان هلهضااال ععاا   كعااو :   سوبقيااوب، لقااد رن

رة، لرهضال دبي  لبلعوب لباي لثتأال سه، هقوبال: إن لألص  كيعاو لثااهت  اورل يالل

 لكفت مو ك  عن لب ع . كعو لا ه  ُرّب ثين تتص  سعو هتكفتنو عن لب ع .

 قا  لألناوري: "ألن لبكوف ه  "كعو" كاوف لبتلاايه  دخلات عليناو "ماو" لج او  

ج ااو سعن باا  ثاالف للثااد، ل لينااو لبف اا  سعن باا  ثاالف للثااد كعااو  دخلاات علاا  رب ل

 .5كُلسَّعو، لكعو  نّنم    نصاان لبف   س د رسعو هكابك لولنو"

 ل مو لبلاللد لبل ل   هلدّللو لهم لآلت : 

لاو" رلل تاه ساوبله ؛ ألناه علا  م نا  كعاو  جي لاو، لقاد  -1 قا  لبلوعل "كعو  خفله

 .6رللل لبفللء سوبله 

 7ك   هلاال  ن لبناى ثيي تنظُل" مو لبايت لبثون  هللل ته "ب -2

لبايااات لبثوباااي هللل تاااه سوبتاثياااد "  تظلاااِم لبناااوب كعاااو   تظلاااُم كوبللل ااا    ّماااو -3

 1لألخلى."   تلتم لبنوب كعو   تلتُم"
                                                                                                                                                                                   

 198د الن ععل سن  س  رسي  :   1

 158د الن عدي سن ز د لب اودّي:   2
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 ".لبايت لبللس    ثأ  هيه؛ ألن لبلللة قد لتفقال عل  "كعو  اموً تهدثهُ  -4

ناال هاا  رلل تااه "  قلااب عينيااه  ّمااو لباياات لبحااومس هفيااه تكلااف  قااان لباياات للألل -5

 2بكيعو  خوهه"

 للباي  ظنل بلاوثي:

 ن لب لسياا  بغاا  ت تعااد لبا ااد عاان لبلاااس هاا  تاجيااه تللكيانااو لتاليااف مكانااوب  

 لبتلكيب لبصلهي  علا   ناالب لبكلعا  ماو ساين ثالف للخام له ا  لبعاو كونات لاال خاع 

  نا  كيعاوسورزة تليل علينو لب لسي ، هحلي  عد  هنام  كعاو  ساين لبتلاايه  ل لبنوصاا  سع

ال لاماو  خاا ساه لبكاهياان ل ّل  لباصال ان  جوء سلااب تاجياه لبف ا  س ادلو نصااوً للاا

ل لبلاااللد، ماالة سااوبله  لماالة سااوبقان، لكااون ماان لأللباا   ن نت وماا  ماا  لااال لبظااالل

لبتلكياي  لباالردة عان لب الب ياعن لبلنأاوب لباالردة عاننم ها  نصاب لبعضاورب س اد 

يه لبتلاا ينكعو، لبكّن لأللبا    ّ  قاوب عليناو، كعاو ذُكال خاوسقوً خلاي  عاد  هنام  كعاو  سا

 للبنصب. 
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 المسألة الثامنة عشرة

 عامل نصب الفعل المضارع بعد: الواو والفاو....

 

 قااا  لبلياا : "لعلاام  ّن لااال لبهااللف محتلااف هينااو إذل لنتصااب لبف اا  س اادلو  

، سإيااعور " ْن" ه نااد لباصاال ين: ثتاا ، ل   كاا ، ل   لبأهاااد: ثااللف جااّل، للبااالل

الم  ش ء مننو سنفله، ألّن لبثوث  لأللب  من ع للبفوء، ل ل ثللف عطف، ل   نصب

ب وم  للألخعوء ل    ع  ش ء مننو ه  لأله و ، للبثوث  لألخيلة غيل محتص ، لشلط 

  ل ختصوص سأثد لبقايلين، لجوءب " ْن" لوللة س د    ك  خوص  ه  س ض لبعالي

 هتاين سابك  نّنو غيل عومل  سنفلنو.

لبومين، تنصب سنفلنو، بقيومناو مقاو  لبنوصاب، هاوبو  لعند لبكاهيين  ن ثت ، ل 

قومت مقو  ك ، ه علت ععلنو، لكابك ثتا  لبت ليليا ، ل ّماو إذل كونات سع نا  إبا  هت عا  

 عع  " ْن".

لهيعو قوبال س د، ألن لألص  عاد  خاللج لبلا ء عان  صاله للعتقاود سقوةاه علا   

ألصا . لهيعاو تاأّل  لباصال ان  صله  لب ، مو بم  ضطل إب  لعتقود خللجه عن ذبك ل

من تقد ل لبنوصب س د لال لبأوّرة ، ثت  تاق  عل   صلنو مندلث  عن لعتقود خللجنو 

 :1عن  صلنو، ل  خيَّعو لقد ثات تقد ل لبنوصب ه  نها قابنو

تنقلَّ عنْينــــ ةل لن   ثبه إبّ  ِمــْن بْاــِس لبّلفُافِ   ـ بنلُْاُس عنانــوءن

 :2له  قابه 

لن لباغـــ   ّ   :ِديل ْن  ْشندن لبلالِب لنـْ   ْنتن ُمْحلِ      هنال لبّ لجلي  ْثضن

عل   ن    لبأهاد بيلت سع ن  "ك " ل  سع ن  " ن" ل "ثت " بلغو   بيلت  

سع ناا  " ن" هكيااف تهعااون هاا  لبنصااب علاا  موبيلااتو سع نااول. لقااو  لبكلااوة  ماان سااين 

حتى لبكاهيين: إّن "ثت " بيلت ه  كو  لب لب ثلف جل، لإّن لبأّل س دلو ه  نها: 

ستقد ل ثلف لبأل،  ي "إب " س دلو،  ي: ثت  لنتن  إب  مطلا  لبفأال،  3مطلع الفجر

هو  لد عليه ل عتللض ه  ثت ، سأن عالما  لألخاعوء   ت عا  ها  لأله او ، كعاو لرد 

عل  خاوةل لبكاهيّا ، سا   نالد علياه:  نّناو غيال محتصا  سقايا ، بكان ها  مالااه س اد، ألن 

ياف لّطالد س اد "ثتا "، ل  ضاوً كياف لطالد ثاف لبأور لسقوء ععله ه  غو ا  لبقلا ، هك
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ثااف لبف اا  س اادلو ماا  لنأااللر ل خاام. لعنااد لبألماا :  ن لبفااوء، للبااالل، ل ل، نوصااا  

سنفلنو. لقو  لبفللء: لأله و  س د لال لألثلف منتصا  عل  لبحوف،  ي  ّن لبع طاف 

ل خام  سنو صور محوبفوً بلع طااف علياه ها  لبع نا  هحوبفاه ها  لإلعاللب، كعاو لنتصاب

لباي س د لبالل ه  لبعف ا  م ه، بّعو خوبف مو قاله، لإنّعو ثصا  لبتحاوبف لنناو سيننعاو، 

ألنّه طل  علا  لبفاوء م نا  لبلااايّ ، لعلا  "لباالل" م نا  لبأع يا ، لعلا  " ل" م نا  

لبننو    ل ل ختثنوء. لقابنم ه  نهاا:   تأكا  لبلاعك لتلالب لبلاان، إنّاه لنتصاب علا  

 .55-53: 4ن  قابنم نصب عل  لبحوف، خالء ... " لبصَّلف سع 

ذكل لبلي  ه  لال لبند ثالرلً طا وً ه  نوصب لبف   لبعضورب س د س اض  

ثااللف لبع ااون  كهتاا  ل   كاا  ... هوباصاال ان  االلن إيااعور   ن  نوصااا  بلف اا  

نعو ، سيلبعضورب سينعو  لى لبكاهيان  ّن عوم  لبنصب لا ثت  نفلنو من غيل تقد ل  نْ 

 ااالب لبكلااوة  إباا   ّن ثتاا  نوصااا  سوألصااوب ، لل خاام لبعأااللر س اادلو سهاالف جاال 

 مهالف. لإبيك تفصي  لبحوف:

قااا  لبحاااض هاا  تفصااي  لبحااوف لبنهاااي، ناالى  ن نلاايل إباا   ن لبلياا  قااد  

فاوء، دلخ  سين  كثل من خوف ه  نصب لبف   م  ثت  ل   كا  ل ل للل لبع يا ... للب

ل ها  لبحاوف  هتاوج إبا  تفصاي  كا  لبأ ةياوب، للبعتااودر  نّناو تلايلمنوقل  مث  لال 

 غلانااو إّمااو علاا  إيااعور  ْن،  ل لبنصااب سااوبهلف نفلااه،  ل لبحااللج إباا  مااو  لااع  

وق  ساسوبنصب عل  لبحوف بال ج لنو لبحوف ه   ثت   نعاذجوً،  عكان  ن تلايل علياه 

 لبهللف.

لبعضااورب س ااد  ثتاا   هاا   ذلااب لباصاال ان إباا   ّن عوماا  لبنصااب هاا  لبف اا  

قابنم:  ط  هللا ثت   دخلك لبأن ، للذكل هللا ثت  تطلُ  لبلعس، لا " ْن" مضعلة س د 

 .1ثت ،  قا  خياا ه: "للعلم  ّن  ْن   تظنل س د ثت  لك "

 "2ل قا  لبعالد: "لال سوب  ثتّ   لعلم  ّن لبف    نصب س دلو سإيعور   ْن . 

م  ّن "ثتااا " إذل لق ااات لبعاقااا  لبااااي تحفاااض هياااه ل قاااا  لسااان لبّلاااّللج: "لعلااا 

 .3لألخعوء، للبينو ه   مضورب  يعل س دلو " ْن" لنصب لبف  "
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ل قا  لألناوري: "لذلاب لباصال ان إبا   نّناو ها  كاو لبعايا ين ثالف جال،  

 .1للبف   س دلو منصاب ستقد ل " ْن" لل خم مأللر سنو"

ثالف جال للبنصاب س ادلو سإياعور ل قا  لإلخناي: "هعاالب لباصال ين  نّناو  

 .2 ْن"

لقاد لخاتدّ  لباصال ان بعاو لرتضاال سااأّن "ثتا " مان عالما  لألخاعوء لعالماا   

 ذل علعناوإلألخعوء   ت ع  ه  لأله و ، بال  ت ين  ن  كان لب وم   ن مضعلة س د ثت ، 

  ّن  ْن من لبهللف لبت  تنصب لبف   لبعضورب.

هوثتأال سأن قوبال: إنّعو قلناو إّن لبنوصاب بلف ا    قا  لألناوري: "ل ّمو لباصل ان 

" ْن" لبعقدرة دلن ثت ،  نّو  جع نو علا   ن ثتا  مان عالما  لألخاعوء، لإذل كونات مان 

عالم  لألخعوء، هو  أاز  ن تأ   من عالم  لأله او ؛ ألّن عالما  لألخاعوء   تكاان 

خعوء، لإذل ثات  نّه    أااز عالم  لأله و ، كعو  ّن عالم  لأله و    تكان عالم  لأل

 ن تكان عالم  لألخعوء عالم  لأله و ، هاجاب  ن  كاان لبف ا  منصااسوً ستقاد ل " ْن" 

لإنّعااو لجااب تقااد للو دلن غيللااو، ألنّنااو ماا  لبف اا  سعن باا  لبعصاادر لباااي  اادخ  عليااه 

 .3ثلف لبأل، لل   ّ  لبهللف لبنوصا  بلف  "

 م لآلت :لمو قوبه لباصل ان  عكن منوقلته له 

إّن ه  قابنم دعااة إبا  لبتقاد ل للإلياعور للاا خاوف لألصا ،  قاا  لبليا :  -1

 .4"لإليعور خوف لألص "

لياا  إّن تقااد للم مااو س ااد  ثتّاا   مصاادرلً  حاا ه سااوبع ن ، ألن "ثتاا " سع ناا  لبت  -2

 لقابنم خلب ثت  دخابنو  فتقل بنال لبع ن .

   لبتا  تادخ  علا  ل خام جاورةً إن قابنم  ّن ثت  لبدلخل  عل  لبف ا  لا  نفلانو  -3

  لتقيم، ألن بكا  للثاد مننعاو م نا   فالق عان لآلخال، ههتا  لبنوصاا  ما  لبف ا 

نا  لبعضورب سع ن   ك    ل إب   ن،  ماو لبدلخلا  علا  ل خام لبعأاللر هتفياد م 

  إب   هاون لبفلق سيننعو.

ورب س اد ثتا   ّمو لبكاهيان لمننم لبفللء هقد ذلاال إب   ّن لبنوصب بلف ا  لبعضا

ه  قابنم: ذلكالب ثتا   نأان، للنتظلتاك ثتا  تطلا  لبلاعس لاا "ثتا " نفلانو دلن 
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ثوج  إب  تقد ل " ْن" ألنّنو قومت مقو  "ك " ل "إب   ْن"  قا  لبفللء: "هإذل كون لبف ا  

 .1عل  ذبك لبع ن  نُصب س دل سهت ، للا ه  لبع ن  موض"

تاا  تكااان ثاالف نصااب،  نصااب ل قااا  لألناااوري: "ذلااب لبكاهيااان إباا   ن ث 

لبف   من غيل تقد ل  ن، نها: قابك  ط  هللا ثت   دخلك لبأنا ، للذكال هللا ثتا  تطلا  

لبلعس، لتكان ثلف خفض من غيل تقد ل خوهض، نهاا قاباك: مطلتاه ثتا  لبلاتوِء، 

 2لخاهته ثت  لبصيف".

يااي ل قاا  لإلخااناي: "لقاو  لبكاهيااان: إنّناو نوصااا  سنفلانو، لبيلاات جاورة، لث 

لبلغو  ، كقابك: ِخْل ثت  تطل ن لبلعس" –كعو مثلنو  –نصات كونت بلت لي  
3. 

 للال لبقا  من لبكاهيين  هتوج إب  منوقل : 

نّد لبنهوة عل   ّن من شالط لب وما  بكا    عا   ن  كاان محتصاوً، ل "ثتا "  -1

ثاالف غياال محااتد، بااال سنُطاا   ن  كااان عااوموً لبنصاابن هاا  لبعضااورب،  قااا  

 .4لط لب وم  ل ختصوص سأثد لبقايلين"لبلي : "لش

دن ماا  تلكيااب "ثتاا " لبف ااُ  لبعضااوربُ ملهاعااوً نهااا: خاالب ثتاا   دخلُنااو -2 رن ، لن

عدة لملض ثت     لجانه، هلا كونت عومل  مو جوء م عابنو ملهاعوً ألن لبقو

 تند عل   ن لب وم      ع  ملة ل نع   خلى.

سوبف اا  لبعضااورب،  نصاااه  سينعااو ذلااب لبكلااوة  إباا   ّن  ثتاا   ثاالف محااتد

سوألصوب ،  مو ل خم لبعأللر س دلو ه  قابنم: مطلته ثت  لبلتوء هعأللر سهلف جال 

مهالف تقد لل إب ،  قا  لألناوري: "ذلب  سا لبهلن عل  سن ثعا ة لبكلاوة  إبا   ن 

 .5ل خم  حفض س دلو سإب  مضعلة  ل مظنلة"

 لمو قوبه لبكلوة   هتوج إب  منوقل : 

 قابه لبعي  إب  لإليعور للبتقد ل للا خوف لألص .ه   -1

 نّد لبنهوة  ّن ثلف لبأل     ع  غوةاوً  إذل ثاف . -2

سق   ن نليل إبا  ر ي ذكالل لسان للاو  عان لسان للاو  لبحضالللي للسان موباك 

ل سا  لباقاوء لب كاالي  اللن هياه  ّن  ثتا   مللدها  إ ّ ها  ل خاتثنوء.  قاا  لسان للاو : 
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ه  ل ختثنوء، للال لبع ن  لولل من قا  خياا ه ها  تفلايل قاابنم "لهللا  "لمللده  إ ّ 

، لصاّل  سااه لساان للاو  لبحضاالللي للساان  " لبع نا  ثتاا   ن تف اا ن    ه ا  إ   ن تف اا ن

 .1موبك، لنقله لباقوء عن س ضنم"

ل قا  لإلخناي: "لذكل لسن للاو  لتا اه لسان موباك  نّناو تاأت  سع نا  إ  هتكاان  

لبعنقط ، لياوسطه  ن  كاان معاو    تكالر هياه لبف ا  كقاباك:   قاتلّن لبكاوهل  بوختثنوء

ثت   ُْللمن، سحوف مو  د َّ عل  لبتكللر كوبضلب للبليل لنهالعو"
2. 

دّل سوآلت :   للال لبل ي  عكن رن

لألص  ه  ثللف لبع ون     تتنولب م  س ضنو؛ ألن بكا  ثالف د بتاه لبتا   -1

 تعي ل عن لآلخل.

ه  ثت  لبغو  ، للا مو  قتضيه م نولو ه  لبتلكياب  ماو إ ّ هاو  ثال بناو لألص   -2

 .3ه  لال لبع ن ،  قا  لسن للو : "لإن لبعللد م ن  لبغو  "

 نم سق   ن نلق  إطوب  خل    عل  مو جوء عند لباوثثين لبع وصل ن بن لف ر 

 ه  لال لبحوف.

ب إبيااه لبكاهيااان سااأن لااال هقااد ر ى لألخااتوذ عاااد لبعت ااو  لبصاا يدي  ن مااو ذلاا 

لبهللف تنصب سنفلنو،    اق نو ه  تكلفوب ل  ت قيادلب ل   هعا  لاال لبهاللف ماو 

  تهتعله من لبع ون ،  قا : "لقد ذلب لبكاهيان إب   ن لال لبنالصب لب للة تنصب 

ا  لاال لبنالصاب ماو   ّعِ  لبعضورب سنفلنو، للا مالب   لبتاالء هياه ل  ت قياد، ل   ُهن

تهتعلاه مان لبع اون ، ل   اق ناو سنااال ها  تكلّفاوب تلاال جعااو  علام لبنهاا، لتأ ا  منااه 

غالء قايهوً بنفاخنو لعقابنو، ألّن لب ق  لباي  تلس  سين لال لبتكلفوب    كان لا لب قا  

 .4لبصوبن لباي نقصدل من لبت ليم ..."

لل ماان للباااي  ظناال بلاوثااي  ّن عوماا  نصااب لبف اا  لبعضااورب س ااد ثتاا  لغياا 

 ا  فياد لبغو ثللف لبع ون  " ل، لبفوء،  ل للل لبع ي  "... لا لبع ن ، هنا س د ثت  إمو 

إذل  و ،  ماو ل لبت لي ، هإذل كون  فيدلعو نصب، لعلم م ن  لبغو   للبت لي  من خيوق لبك

لااال  باام  فااد لااا ن لبع نيااين ُرهاا ، نهااا خاالب ثتاا   دخلُنااو إذل   غو اا  ل  ت لياا  هاا 

 .  قا  خياا ه: "للعلم  ّن ثت   له  لبف   س دلو عل  لجنين:لبتلكيب
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تقااا : خاالب ثتاا   دخلُنااو، ت ناا   نّااه كااون دخااا  متصاا  سوبلاايل، كوتصااوبه سااه  

ب، إذل سوبفوء، إذل قلت: خلب هأدخلُنو، هأدخلُنو لولنو عل  قاباك: لاا  ادخ  للاا  ضال

 قاا : خالب ت   دخلنو، هكأنّاه كنت تحال  نّه ه  ععله، ل ّن ععله بم  نقط ، هإذل قو  ث

لناو هإذل  نو ه  ثو  دخا ، هوبدخا  متص  سوبلايل، كوتصاوبه سوبفاوء، ههتا  صاورب لو

ن  ، ل  م سعن ب  إذل لمو  شاننو من ثللف ل ستدلء، ألنّنو بم تأ ء عل  م ن  إب   نْ 

 ك ، هحلجت من ثللف لبنصب، كعو خلجت إذن مننو، ه  قابك: إذن  لنك.

اجه لآلخل: هإنّه  كان لبليل قد كون لمو  شانه، ل كان لبدخا  لمو  شانه  ّمو لب 

لآلن، هعن ذبك؛ لبقد خلب ثت   دخلُنو مو  منُ ،  ي ثت   ن  لآلن  دخلنو، كيفعو شئت، 

لمثا  ذباك قااا  لبلجا  بقااد ر ى منا  عوماوً  لّ  شاايئوً، ثتا     خااتطي   ن  كلعاه لب ااو  

، لقد ملض ثتّ     لجان  .1ه"سل ءل
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 المسألة التاسعة عشرة

 حلف الجار وبقاو عمله

 

 قا  لبلي : "ل   أاز ثااف لبأاوّر ها  لختياور لبكاو  إ  ما  " ّن" ل " ْن"  

لذبك هينعو،   ضوً، سلالط ت ايهن لبأاور، هايهكم علا  مايا نعو سوبنصاب عناد خاياا ه، 

  ع  مضعللً،  لسوبأل عند لبحلي  للبكلوة ، للألل   لب ، بض ف ثلف لبأل من  ن

، بعاان قااو  بااه كيااف  صاااهت،  لبنااال ُثكاام سلااالذ: هللاِ أله لاان، لنهااا قااا  ررساا : خياالل

 :1لقابه

ْب ُكلنْيبل سوألُكــّفِ لألصوسـ ُ   ــ ل إذنل قِي ن  يه لبنّوِب شـله قنايِلـــ   شورن

للألخفااش لإنّعااو جااوز ثاااف لبأااور ماا   ّن ل ْن، كثيااللً قيوخااوً،  خااتطوبتنعو سلاالتنعو. 

لألصغل،  أي  ثاف لبأور م  غيللعو،   ضوً، قيوخوً إذل ت ين لبأاور كعاو ها : خلجات 

 :2لبدلر لبم  ثات، سل ، قد جوء ه  غيللعو،إّمو شالذلً كقابه

بنــْم تن ُاُجـــ ل ُ   التنُعّللن لبدّ ـنورن لن ــــلن  كنوُمكــْم علّ  إذلً، ثن

وال تعزموا عقلدة النكلاح حتلى يبلل  ل:  3قيمألقعدن لهم صراطك المستلقابه ت وب  

ن لبوز  5.. أن تسترضعوا أوالدكم4 ...الكتا  أجله . للأللب  ه  مثله  ن  قو : ُيّعِ

م ن  لبعت دي،  ي: تأازلن لبد ور، ل :   ب مّن صاللطك، ل:   تناالل عقادة لبنكاو ، 

بف   م ن  غيلل هيت ادى ل: تلي ال  ل دكم، ثت     هع  عل  لبلالذ، كعو  ضعن ل

ن م ناااول، قااو  ت اااوب    ي   ااادبان عااان  مااالل،   6يخلللالفون علللن أمللرهت د اا  ماااو ُياااّعِ

 .138-137: 4ل تأولزلن عنه". 

ذكاال لبلياا  هاا  لااال لبااند خوهااوً هاا  ثاااف ثاالف لبأاال لسقااوء لبع عااا   

ليا  بحلمأللرلً، هلاياا ه    أيا  ثااف لبأاور ما   ّن ل ْن ها  لختياور لبكاو  ل جاوزل 

 للبكلوة .

                                                             
 409د الن لبفلزدق:   1

 386د الن جل ل:   2

 16لألعللف:   3

 235لباقلة:   4

 233لباقلة:   5

 63لبنار:   6
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ل مو لبقلم لبثون  من ند لبلي  للا ر ي لألخفش لبصغيل ه  قيوخيته ثاف  

 لبأور نها: عن، لإب  ... لإبيك لبتفصي .

ذكل لبلي  عن خاياا ه ثااف لبأاور ما   ّن ل ْن لكعاو لاا م لاا   ن لاال مان  

بقيوخا  لبعالي  لبعطلد هينو ثاف ثلف لبأل عند لبنهوة،  قا  إن لسن لبهوجاب " لل

ثاف ثلف لبأّلِ م   ّن ل ْن عل  لختوف  بفولنو"
1. 

ل مو مو ذلب إبيه لبحلي  للبكلاوة  ها  عادّلعو ماو س اد  ّن ل ن مأاللرلً سهالف  

مقدر، هوعتعادل إياعور ثالف لبأال قيوخاوً علا : هللاِ أله لان.  قاا  لسان لبهوجاب: "لقاد 

رلو مضعلة مثلنو ها  قاابنم: زعم لبحلي   نّنو ه  ماي  خفض، للال  دّ  عل   نّه قدّ 

 .2هللاِ أله لن سوبحفض"

 للال لبل ي  هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 

 إيعور ثلف لبأل خوف لألص  كعو نّد عل  ذبك جّ  لبنهوة. -1

 فلنو.ننّد لبنهوة  ن ثلف لبأل     ع  غوةاوً، ألن ثللف لبأل د بتنو هينو  -2

لب عا  مقورنا  سوبف ا   قاا  لسان ه ع  لبغوةب ي يف؛ ألن لبهللف ي يف  ه  

عصاافار: "للبهااللف  ياا ف هاا  لب عاا  ماان لأله ااو  ل  ضااوً هااأّن لبهااللف   ت عاا  

لبحفاض إ  سالخااط  لبف ا   ل مااو ها  م نااول،    تاالى  نّاك إذل قلاات: مالرب س  ااد هإنّعااو 

خفضات ز ادلً سعالرب سالخاط  لبااوء. هلعاو لثتوجات ها  ععلناو إبا  غيللاو كاون ععلنااو 

 .3م  تصّلف هينو ذبك"ي يفوً هل

لب ا  لاال  قادنااو إبا  تايااين خاوف ساين لبنهااوة لمضاعانه، لاا    عا  ثاالف  

 لبحفض سدلن لجادل:.

 قا  لسن لبهوجب: "ثاف ثللف لبأل  أ ء تاورة خاعوعوً ها  مايا  لقيوخاوً  

ه  ماي ، هلللعوع  طل ق  لبنق  سعالي ه كقابك: لختغفلب هللان لبانبن ل ملب ز دلً 

قابنم: هللاُ أله لّن لإذل ثاهت ثلف لبأل لجب لبنصب، ألنّه مف ا  ل  لجه لبحيل، ل

 .4إ ّ لبنصب..."

ل قاا  لسان عقيا : "هغيال لبعطالد، كقااا  ررسا  بعان قاو  باه "كياف  صاااهت:"  

 "خيلل للبهعد هلل" لبتقد ل: عل  خيل، لقا  لبلوعل:

                                                             
 160: 2لإل ضو  ه  شل  لبعفص    1

  .160: 2لإل ضو  ه  شل  لبعفص    2

 .484-483: 1شل  لبأع    3

 .160: 2لإل ضو  ه  شل  لبعفص    4
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  سوألكِف لألصوســـ ُ  شورْب كليبل    ل إذل قِي :  يه لبنّوِب شله قنايِلـــــ

  ي:  شورب إب  كليب، لقابه:

كنل ع ل ِمْن آ  قنْيسل  ِبْفتُــــــهُ  تَّ  تناناَّخ هوْرتنقنــ  لألْعــو ِ   لن ثن
1 

 .2ل قا  لبلياط : "   هاف ثلف لبأل ل اق  ععله لختيورلً" 

دّ لبنهوة لبلاللد لبلوسق  لمعو جوء ه  لال لبلدّ مو نقله لبا  ا : دي،  قغدللقد رن

 " شورب كليبل سوألكِف لألصوسُ ".

عل   ّن سقوء عع  ثلف لبأل س د ثاهه شاوذ. لعناد لسان عصافار ياللرة، للبتقاد ل: 

 . ل قا    ضوً: 3 شورب إب  كليب، لكون لبقيوب لبنصب س د ثاف لبأور..."

لنن لبدّ ـورن لبم تن اُجال ".  "تعله

 .4لبلالذ"عل   ن ثاف لبأور منه عل  خاي   

 مو لسن موبك هقد ر ى جالز س ض مو خاام، هقاد ذكال  ن قاا  ررسا  خيالل جاوة   

صهين،  قا : "قلت: للبقيوب عل  لال لأللجه كلنو جوة  لمن ه لبفاللء ها  نهاا: ز اد 

 5بعن قو : سعن ملرب: للبصهين جالزل بقابه صل  هللا عليه لخلم " قلسنعو منك سوسو"

، سوبأل، بعن قو : كيف  صاهت: سوبأّل، إذ قي : هإب     نعو  لدى، لكقا  لب لب: خيلل

سهاف لباوء لسقوء ععلنو؛ ألن م نا  كياف ساأّي ثاو . هأ لاال م نا  لبهالف دبايوً، هلاا 

 .6بفظ سه بكونت لبد ب   قاى، لجالز لبأل  لب "

ل فنم من كو  لسن عقي  تأا   مو ذلاب إبياه لسان موباك،  قاا : "قاو  لبعصانف  

جالزل، بقا  لب لب: خيلل سوبأل، بعن قو : كيف  صاهت: ألن م ن  كيف:  للبصهين

 .7سأي ثو : هإذل ج لال م ن  لبهلف دبيوً كون بفظه  لب "

دّ مو ذلب إبيه:    لمو قوبه لسن موبك هيه نظل ل عكن رن

كعاو لاا م لاا   ن لألصا  ها  تللكياب لب لسيا   ن تلايل علا  لبلاوة  لبعلاانار 

لبقليل  لبناودرة لبتا     عكان  ن  طالد عليناو ثكام نهااي،  قاا   ساا  لبيس عل  لألمثل 
                                                             

 .40– 39: 3شل  لسن عقي    1

 .221: 4لبنع    2

 .113: 9لبح لن    3

 .118: 9لبح لن    4

 788: 2صهين لباحوري   5

 .192: 3شل  لبتلني    6
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ثيون: "لج لال قا  لب لب  خيلل عوهو  هللا  جاالب كياف  صااهت مان لبلاوذ لبااي   

. ل قااا  لساان عقياا : "للبعغورساا  ج لااال قااابنم: خياالل سااوبأل، هاا  لبعثااو  1 قااوب عليااه"

 .2لبعاكار، من لبنودر لباي    قوب عليه"

 ن نلاايل إباا  ر ي لألخفااش لبصااغيل كعااو ذكاال لبلياا  هاا  إجوزتااه ثاااف  سقاا  

لباوء ...  قا  لسن عصفار: "لزعم علا  سان  –عن  –إب   –ثلف لبأل لطللدلً بـ من 

خليعون لألخفش  نّه ل أاز ثاف ثلف لبأل إذل ت يّن ماي  لبهاف للبعهالف قيوخوً 

عل  مو جوء من ذبك نها: سل ت لبقلم لبلاكين،  ل اد سوبلاكين، ألنّاه قاد ت ايّن لبعهاالف 

 .3للا لباوء لماي  لبهاف للا لبلّكين"

ن لبطلللة، "لعل   ّي ثو  هأسا لبهلاين سان لبطالللة لقد تا ه ه  لال لبل ي لس 

 .4 توس  لألخفش لبصغيل ... للبثون  ثلف لبأل قيوخوً عل  مو لرد"

دّل لهم لآلت :   لمو قو ل  عكن رن

كعاو لااا م لااا   ن لب لسياا  تقااا  علاا  لبتايااين للإلهنااو  دلن باااس، هعتاا   ُماان 

وً، لبكاان ثااين  اادخلنو لبغعاااض لبلاااس صااورب لب لسياا  لهاام مااو جااوء سنااو صااوثانو نطقاا

لعاد  لبفنام تكاان عليا  ألن تات ااد عان ماو تعيا  إبيااه لبطااوب ل أبفاه لباالق، هااوبعتكلم 

للبلاوم     عكان  ن تكااان سيننعاو لشاوةج بفناام لبلغا  إذل سنيات علاا  لبلااس للبغعاااض، 

 ل جّل هوبنوطم لختغفل هللا ذناوً  ل من ذنب  ظنل ه  تلكياه لبايا  خالًء عندّى لبف   

مو س دل. كعو ه  لبتلكياين، لبكنّه ثاين  نطام: "سل ات لبقلام لبلاكين  ل قط ات لبلاألة 

لبفاأب"  ل كتعاات لبلاال لبفاام" علا  قصااد  ّن لنااو  ثاالف جال مهااالف هنااال مااو  اادخ  

لبتللكياب هيعااو    لتيلااغه لبلاوم  لتنفاال منااه لألذللق، لب ااّ  لبعقاو  منوخااب بند ااد لااال 

عيااود لبثايتاا ،  قااا : "غياال  نّااه  ااددي إباا  إجااوزة كثياال ماان  لباال ي سعااو ذكاالل لباادكتار

 .5لألخوبيب لبت  تعأنو لبطاَّوب لتنفل مننو لألذللق"

                                                             
 .470: 2لإلرتلوف   1
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 المسألة العشرون

 عامل نصب الجزأين مع بعض األحرف الناسخة

 

 قا  لبلي : "ل أاز عند لبفللء نصب لبأ   ن سليت، نها: بيات ز ادلً قوةعاوً،  

  ز اد،  ابه: مضعان لبحاال مضاوهوً إبا  ل خام،  ي: تعنيات قياوألنّه سع ن  تعنيت، لمف

ت  ّن بياهنصات لبأ   ن، كعو ذكلنو ه  عل  نصب  ه او  لبقلااب بنعاو، لمان ثّامَّ جاوز: 

 .ع  خالءكأه و  لبقلاب ه  لب ، كعو جوز علعت  ن ز دلً قوةم، هن ، عندل، ز دلً قوةم

ُللِج نو نو بنْيتن   و ن لبللختلند لبفللء سقابه:   ّصانو رن
1 

للباصل ان  هعلان "رللج وً" عل  لبهوبيا ، لعوملاه: خاال "بيات" لبعهاالف،  

 ي:  و بيت   و  لبصاو بنو رللج . للبكلوة   قادر "كاون"  ي:  او بيات   او  لبصااو كونات 

رللجا ، للاا يا يف، ألن "كاون" ل " كاان"    ضاعللن إ  هيعاو لشاتنل لخاات عوبنعو 

.هيه، هتكان لبلنلة   دبيوً علينعو، كعو ه  قابنم: إن خيللً هحيلو

ل أاز عند س ض  صهوب لبفللء: نصاب لبأا   ن سوبحعلا  لباوقيا    ضاوً، كعاو  

 ، ل نلدلل:2رللل عنه عليه لبصوة للبلو : "إن قنْ لن جننمن بلا ين خل فوً"

ـــــــّاهن  ننَّ  ُْذننْيــِه إذنل تلن ــ ً  ل قنلنعـــوً   وكأ ّلهنـــوقنوِدمن  ُمهن

لذبااك  ن لخاام ":كااأّن" ملاااّه، لخااالل ملاااّه سااه، هنعااو مف ااا ن بلااانت: لألل    

مف ا  سو جوّر، للبثون  مف ا  سهلف جّل. لبيس مو قوبال سعلنار، لقد ُلّرد عل  لال 

لبلوعل لقت إنلودل لال لبايت، لقو  لبععدل : لبصالب: تهلب  ذنيه إذل تلّاهو قودم ، 

لبف  ، سحوف  ه و  لبقلاب، هإنّنو  ه و  صل ه ، هو  هتقا : إن "بيت" متضعن  م ن 

تص  سنال لبتضعين لبض يف ملتا  نصب لبأ   ن، سد ب  كان مضعاننو مف ا  ه ا  

 تضعنّه "بيت". ل ّمو نها قابه: 

َْ  نو بنْيتن إنّـ  لُخانْي وً ه  عننـــــ  للبحلُج ِمْنــنو هـاق كّللِز  جـمْ   ِم

 مغني  عن لبع عابين،    نّنو مف ا  تعنيت.هأّن م  لخعنو لخاللو 

ل ناغا ، علا  ماو ذلاب إبياه لألخفاش هاا  نهاا: علعات  ّن ز ادلً قاوةم، مان تقااد ل  

ر   ضاوً، لنناو، خاال "بيات"، لل عتاـللض كو عتـاـل : 4لض" لبعف ا ، لبثون :  ن  قادِّ

334 – 335 . 

                                                             
 104: 1شل  لبعفص    1

 187صهين مللم، سوب  دن   ل  لبأن  من ب  هينو،   2
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لب ّ  لكأّن" كعو  لختلف لبنهوة ه  نصب لبأ   ن م  س ض  خالته "إّن" كليت، 

ذكل لبليا ، هعان لبنهاوة مان خاّد ذباك سليات، لماننم مان ج لاه ها  س اض  خالتناو، 

ء ر مو جولمننم من ج له م   خالتنو كلِّنو، لمن لبنهوة من رهض لال لبل ي، ل ّل  لقدّ 

 عن لب لب. لإبيك تفصي  لبحوف:

تنصب لبأ   ن  ذلب خياا ه لمن تا ه من جعنار لبنهوة إب  " ّن" ل خالتنو   

ا ه: لمو جوء من شاللد عل  ذبك هعدل  إّمو عل  ثو ،  ل عل  تقاد ل كاون،  قاا  خايا

 "لمث  ذبك قا  لبلوعل:  و بنْيتن   و ن لبصاو رللج و.

هنال كقابه:    موءن سوردلً، كأنّه: قو     موءن بنو سوردلً، لكأنّاه قاو :  وبيات بناو   او   

" لبصاو، لكأنّه قو :  و بيت . هكأن خياا ه  ليل إب  تقد ل خال 1  و  لبصاو  قالت رللج ن

 بليت للا بنو، ل دل  مو س دلو عل  لبهو .

 ل قا  لسن لبّلللج، لمث  ذبك قا  لبلوعل: " و بيت   و  لبّصاو رللج و". 

 .2كأنه قو :  و بيت   و  لبّصاو بنو رللج و،  ل  قالت رللج و" 

 "هأّمو قا  لبلوعل:  و بيت   و  لبصاو رللج و.ل قا   سا عل  لبفورخ :  

هإن  سو عل  ذكل عن  صهوسنو  ننو بيلت منتصا  سـ "بيت" لإنّعو ثو  من ه   مضعل، 

 3كأنّه قو :  و بيت   و  لبصاو  قالت رللج و، هوب وم  ه  رللج  لبف   لبعضعل"

نّاه:  او بيات بناو ل تا نم لبللاسين  قوةوً: "نصااه علا  لبهاو ، لإياعور لبحاال كأ 

 "4  و  لبصاو ه  لبهو 

 لمو قوبه لال لبفل م من لبنهوة  عكن منوقلته لهم لآلت : 

إّن قابنم   تعد عل  لبتقد ل للإليعور، للعو خاوف لألصا ،  قاا  لألنااوري:  -1

، ل قا  لبلي : "لألصا  5"لمو    فتقل إب  تقد ل  لب  معو  فتقل إب  تقد ل"

 .6ملأئ  إبيه" عد  لبتقد ل سو يللرة

إن هاا  تااااجيننم لبلاااوسم تاادلخوً ساااين جعلتاااين لأللبااا  لخااعي  للااا  بيااات مااا   -2

م عابينو، للبثوني  ه ليه مقادرة سأقالات بتأل ا  رللجا  علا  لبهاو ، لم لاا  إن 

                                                             
 .142: 2لبكتوب   1
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بلأعل  ل خعي  من لبلعوب للبحصاوةد ماو  عي لاو عان لبأعلا  لبف ليا ، هكاون 

 لأللب      قو  لال لبقيوب سيننعو.

د ذلااب لبكلااوة  إباا  نصااب ل خاام سكااون مقاادرة مهالهاا   قااا  لساان لبّلااللج لقاا

 .1"لقو  لبكلوة :  يعلب كونت"

ل قااا  لساان   اايش: "ل جااوز لبكلااوة  نصااب ل خااعين م ااو بكاان علاا  غياال لااال  

 .2لبتقد ل، لإنّعو  ضعل كون، للبتقد ل عندل بيت ز د كون قوةعوً"

تقاد ل كاون، هتقاا : بيات ز ادلً قوةعاوً ل قا  لسن لبهوجب: "للبكلاوة   أيا  ذباك  

 .3عل  م ن  بيت ز دلً كون قوةعوً"

يلا لَْيتَهلا لقد لثتج لبكلوة  سأّن كاون تلات ع  كثياللً ما  بيات، نهاا قاباه ت اوب   

،  قا  لسن   ايش: " 5يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما، لقابه 4كانت القاضية

لقاباه ت اوب    يا ليتها كانت القاضليةقو ؛ ألنَّ كون تلت ع  لنو كثيللً نها قابه ت وب  

يا ليتني ُكْنت معهم فأفوَز فوزاً عظيما6. 

 لمو قوبه لبكلوة   هتوج إب  منوقل  لهم لآلت : 

 ه  قابه تكلف لبتقد ل  بكون مهاله  ، للا خوف لألص . -1

بف  بلقيوب  قا  لسن لبهوجب: "ل ض ف قا  لبكلوة  سأن إيعور ه  قابه محو -2

 .7 كون  بيس سقيوب"

صاااو ل ّماو لبعأياا لن بنصااب ل خااعين ها  نهااا: بياات ز اادلً قوةعاوً ل "بياات   ااو  لب

 س  ثيون،رللج و". هقد لختلفت آرلرلم لت ددب لب ّ  لبعقو  منوخبو بللد مو جوء عند  

 هوة لختقصوًء بتفصي  دقيم لال لآلرلء.هيظنل بلاوثي  نّه من  كثل لبن

 قاا   ساا ثياون: "لقاباه  أااز نصااانعو ساـ "بيات" عناد لبفاللء، لسوبحعلا  عنااد  

أّن س ض  صهوسه لال نق  لال لبعصنف، لنق  لسن  صااغ ... قاو  ل جاوزل لبفاللء ها  كا

 لبيت لب ّ ، ل جوزل لبكلوة  ه  بيت، لس ض لبعتأخل ن ه  لبلت .

                                                             
 .248: 1لألصا    1

 .84: 8شل  لبعفص    2

 .199: 2لإل ضو  ه  شل  لبعفص    3

 27لبهوق :   4

 73لبنلوء:   5

 .84:  8شل  لبعفص    6

 .977 – 975: 3شل  لبعقدم  لبكوهي    7



714 

 

: زعم س ض لبنها ين  نّه  أاز هينو  ن تنصب ل خم للبحال لقو  لسن عصفار 

ساا  م ااوً، لمعاان ذلااب إباا  ذبااك لساان خنااوّ  هاا  "طاقااوب لبلاا للء"، لزعاام  نّنااو بغاا  رر

مان  لقامه" لقو   ختوذنو  سا ج فل: ثك  لال لبعالب  سا علا  لبلالاسين  عان جعوعا 

ايد ل  ذباك  ساا مهعاد لسان لبعتأخل ن، خنّع  مننم لسن لبطلللة لنتنا . لمعان ذلاب إبا بّلِ

 لباطلياخ .

هصاااورب لبعااااللب هيناااو ثوثااا :  ثااادلو جاااالز لبنصاااب هااا  جعي ناااو للبثاااون   

 لختصوص ذبك سليت. لبثوبي جالز ذبك ها  كاأّن لبيات لب اّ  لنهان نلالد ماو  تا  عان

ب اّ "، لب لب شولدلً عل  ذبك معاو لخاتدبّال ساه هُهكا  عان سنا  تعايم  ننام  نصااان ساـ "

 ن: ب ّ  ز دلً  خونو.هيقابا

 لقو : 

ـــُ لرل اَّــ ً جن  تأُكُ  كــ َّ بيلــ ل قنفيـــــ ل  إّن لب نأــازن خن

 :1لقو  ععل سن  س  رسي   

دّ ُجْنُن لبليـِ  هلتأِب لْبتنكُ  لخننـو  ُْخـ  ــنْ إذل لخان  ـدنلً ُخطو ن ِخفوهوً، إّن ُثلَّ

 لقو   سا نحيل :

هـــوكأنَّ  ُْذننْيــه إذل  ــــاَّ هـــو  تنلن لَّ  قوِدمــ ً  ل قنلنعـــوً ُمهن

 لقو  آخل: 

كوِكيَّــهُ سوبِأــــــــال  ء ثاّ  لبدَّهوبيِس شنْلسوً ثِعــــو   كأّن من

 لقو  آخل: 

جي ن عل  لبفنتن   للبلَّيبن كون لا لبانـــِديُء لأللَّ ُ   ــ بنْيتن لبلَّاوبن لا لبلَّ

 لقو  آخل: 

ى هيـــه عنل اـــو  لال لبليــــ ن دلـــــللً بيتن     ننـــلن

 لقو : 

للِج و  او رن   و بيتن   و ن لبّصِ

 :2لقو  آخل 
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 بُدبُدةً ه  لبــدلِر  ْل ِمْلعـــورل   و بيتنهُ إْذ بنــْم  نكــُْن ِثعـــورل

  ل د: ِمْلعورلً ِبُعصهف. لقو  آخل: 

ــللً  أن  ـ قو ن، لبيــتن  ُّمِ  بنــْم تنِلْدنِـ  سِـــالدل   ن  و بيتننِــ  ثن

 لقو  آخل: 

مِبعو سِ ، لبنْيــتن لبُهبَّ شيئوً ُمهن   ةل هيو بيتننِــ  إْذ بنْم تنُأــادي سِننظل ً لن  و

 لقو  آخل: 

ـْا ل   لبيتن لبيــا ن   َّــوموً ِطــال   هلْيــتن لبيا ن كــونن ِغللرن ثن

 لقو  آخل: 

 هليتنِك ذل بناننيِـن،  ُ ط  ل نعننــ ُ   لكــونن لباُْحـُ  ِمنِك ًخأيَّ ً ُخئلِت، 

 لثك  لبكلوة : بيت لبدجوجن ُمانسّهوً"... 

ننّمن بلا ين خل فوً". لثك  لبكلاوة  عاننم: بيات   لرلي ه  لبهد ي: "إن قنْ لن جن

 :1لبدجوجن ماسّهوً. لقد عع  عل  ذبك س ض لبعابد ن، قو  لسن لبع تل

، هقلت بنـــو: للً طيلو  2ُطاسوِ ،  و بيتن  إ ـو ، طاسـو   مّلْب سنو خنهن

 وثظ هيعو قوبه  سا ثيون نقط  لوم  لل  مالب لبكلاوة  ها  لاال لبحاوف هقاد  

 ُعلض به ر ي  الب هيه إب  تقد ل كاون، لنأادل لناو  االب إبا  نصاب لبأا   ن سليات

 عل  مو ذلب إبيه لبفللء.

دّ لبنهااوة   مااو لختلااند سااه مأياا ل لبنصااب، لب ااّ  لبعقااو   قضاا   ن نأخااا لقااد رن

ا  لسان لقتاوخين معو جوء عند لسان موباك ل سا  ثياون نظيال ماو هّصاول ها  لاال لباّلد:  قا

لاا لموبك: "ل هع  لبهد ي عل   ن لبق ل هياه مصادر ق اْلُب لبلا ءن إذل سلغات ق الل، 

ناو ، لللف لب ماون  حاال سلخم إّن، لبلا ين خل فوً للف محال سه، ألن ل خم مصدر

 خادلً،  لعن لبعصودر كثيللً، ل قادر  ّن ثللخانو  خادلً، كأناه قاو : إن ثللخانو  لاانان  

وعا  هكونال. ل مو قا  لبللج  هعهعا  عل   ن تأك  خال إّن، لخا  ج لرل ثو ن مان 

 تأك ، ل  تكلف ه  لال لبتاجيه.

صاسون سف   مضعل، للبتقد ل؛ ل ّمو قا  لآلخل هعهعا  عل   ّن قودم  لقلعو من 

 .1ألن  ذنيه إذل تلاهو  هكيون قودم "
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ل قا   سا ثيون: "لتأل  غيلل جعي  ماو  تا  ها  بيات علا   ّن خاال  بيات  ها   

ذبك مهالف، لذبك لبعنصاب لباي زععال  نّه خال لا منصااب علا  لبهاو   ل علا  

ون  مضعلة، للبتقاد ل: خال كون مضعلة، لإن كون م له  بم  أ  إ   ن  كان خال  ك

، لعود دلللً، لعود بدبدة، لعادب ثأاللً لكاون لاا لبلجيا ، لكاون شايئوً  عودب رللج ن

ْا ، لعاود   ّوماوً طاال ، لعاود مااسهوً، لتهكياون قودما ، ل هكاين  مهلموً، لعود غللر ثن

 .2شلسوً، لتلفينم  خدلً..."

كثالة لبتقاد ل للبتأل ا  إّن لبعتوس  بعاو ذكالل لسان موباك، ل ساا ثياون  وثاظ علياه  

للإلياعور، لقاد خاام  ن ُردّبن مثا  لاال لبكلعاوب ها  ماو خاام علياه عان لباصال ين 

 للبكلوة .

لمالصل  ب لض لاال لبحاوف، ب اّ  مان لبعفياد  ن نااكل ماو جاوء عناد لبااوثثين  

 لبع وصل ن بن لف ماقفنم من لال لبحوف:

لااللد ملهايا  ل ن نصاب هوبدكتار  ثعد خليعون  اوقاب  الى  ّن مثا  لاال لب 

دّ لبلااللد ماو ساين خطاأ ها  نقا   لبأ   ن إنعو لاا سدعا  لستادعنو لبنهاوة، ثام  طاو  ها  رن

لبلااولد  ل ماان لبلااوعل،  ل  ّن ل ختلاانود سااا ض لبلاااللد كااون بغياال غاالض نصااب 

 –لدلً شاولدلً شاو –لبأ   ن، س  مهالف لبحال:  قا : "لنهان إذل تنولبناو لاال لبلااللد 

اي  ل ّن للبتاثيم لإرجوعنو إب   صهوسنو باصلنو إب  نتيأ  مددللو  ننو ملهسوبتهقيم 

 نصب لبأ   ن إنعو لا سدع  من سدب لبنهوة.

هأماو لبلاولد لألل  هقااوبال لناه ب عال ساان  سا  رسي اا ، لقاد سهثات هاا  د االن ععاال  

سيللب  هاجادب قصايدتين مان نفاس لباهال للبقوهيا  لأللبا   – طا   مصاو  لبلاوسيدي 

 لمطل نو:  74ص 

نِـ   لت ععنـ  ذل ملــ ل تلهو جلــدل  بقد  رخلت ه  لبلّلِ بيلــ  تلامن

 لمطل نو: 77للبثوني  ص  

ـدل   رقـُت لبم  ملـْك بنـال لبناى ردلً   ل لرثنـ  ُثاِـ  لكتعوننـه ُجنن

لبيس من ساين لاوتين لبقصايدتين سيات لبلاولد. لسهثات   ضاوً ها  د الناه  طا ا   

 175لبلاا ودة  هاصاالت إباا  نفااس لبنتيأا ، للبقصاايدة لأللباا  سنااال لبطا اا  ص مطا ا  

 .152للبثوني  ص 
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ل مااو لبلااولد لبثااون  هقااد ذكاالل خااياا ه هاا  كتوسااه لبكاان باايس شااولدلً علاا  نصااب  

و مالبأ   ن، س  شولد عل  جالز ثااف لبحاال  بناو ، ل رللج او  ثاو . قاو   لاال ساوب 

لبحعلا  إلياعور  ماو  كاان ملاتقلل بناو . لباا  هلن عليه لبلكاب ه  لاال لألثالف 

بااي لكونت لال بغ  با ض لب لب مو كونت بتحف  عل  خياا ه،  خايعو  ناه ذكال لبايات 

  لتلندلن سه، هكون لال مدعوة باكل لبقوعدة لبعاني  عل  لال لبايت.

ل اا لد لألماال لياااثوً سقااا  لبلاانتعلي سأخااف  لبصاافه  نفلاانو ت ليقااو علاا  لااال  

تعنيات من لبنها ين من  أي  نصب ل خم للبحال س د بيت تلاينو بنو ساددب للبايت: ل

 ألننو ه  م نولو هيكان لال لبايت عل  تلك لبلغ  إن كونت صهيه  ملعاع .

لقد تاب  لألختوذ مهعد مهي  لبد ن عاد لبهعيد تاثيم لال لبايت هاكل  ن س ض  

له ل  ه  د النه هلم  أدل ه   ص  رسوب لبهالش  نلاال إب  ررس  سن لب أوج لقد سهي

: قاد ه  ز ودلته م   ن بلرس   رجازة طا لا   صاف هيناو لبفاوة علا  لاال لباللي  لبناو

هقم من طلقت بيل  سلي  لوج و. لسهي لألختوذ مهي  لبد ن   ضوً ه  د الن لب أوج بيت

د ج لاه قل قا  لسن خو  لباي نقله لبلياط  من  نه بل أوج هلم  أدل   ضوً، للجد نوشل

ي  قاا : ه  ز ودلته سيتوً مفالدلً بام  تقدماه شا ء لبام  تاأخل عناه شا ء، ثام لجاد لباغادلد

 للال لبلولد  ثد لألسيوب لبحعلين لبت  مو علف قوةلالو.

 لإذن هنال لبايت ملهاض   ضوً. 

ل مو لبلولد لبثوبي هقد  نلدل لبلوعل مهعد سن ذر اب لب عاون  لبفقيعا  ساين  ادي  

ي خلعون مو صههه به، ثيي لقتل  عليه ليا    حاو   مكاون  كاأن  لباا لبلشيد لبا

 كونت لال بغ  بل لب بعو خفيت عل  لبلشيد لمن سهضلته من لب لعوء.

ل مو لبهد ي لبلل ف هقد رللل مللم ها   للخال كتاوب لإل عاون عان  سا  لل الة  

فااو  لعلاا  رلل ا   خااا ين خل  1للاا هاا  س ااض نلاح   بلااا ان خل فااو  علا  لبفصااين

خلج لبهد ي عل  تحل ج آخل غيل نصب لبأ   ن للا  ن لبق ل مصدر  ق لب لبائل 

 إذل سلغت ق للـو  ل  خا ين  للف،  ي  ن سلاف ق للو  كان ه  خا ين عوموً.

ل ماو لبلاولد لألخياال هلام  جاادل إ  ها  ملجاا  للثاد للااا سادلة  لبفالةااد  سان قاايم  

 للا بم  نلاه ألثد. 66ص  2لبأاز   ج

ن لنااو نتاااين  ن لبلاااللد كلنااو غياال ماثاااق سنااو، ل ننااو باام تلاالم ماان لبط اان لماا 

للبتأل اا  لعااد  نلاااتنو إباا   صااهوسنو، سوإليااوه  إباا   ن لبقاالآن لبكاال م باام  ااأب سااـ  إن 

                                                             
 159-156لبنالخخ لبف لي :   1



718 

 

ل خالتنااو  نوصاااه ج   نااو، لبااا كوناات لااال بغاا  ماان بغااوب لب االب بأااوءب هاا  لبقاالآن 

 .1لبكل م عومل  عع  بيسلبكل م، كعو جوءب  مو  لبهأوز   ه  لبقلآن 

لمو قوبه لبدكتار  وقاب هيه تعهيد لتدقيم با ض جالنب لاال لبحاوف إ   نّاه  

ل ا     عكن  ن  لهض مو جوء ه  لبهد ي لبلل ف لمو جوء ه  غيلل مان لبلااللد لبنث

هاام للبلا ل   لبتاا  لردب عنااد  سا  ثيااون لغياالل مان لبنهااوة. هنااال لبلااللد   تلاايل ل

، هناال صطن نو لبنها ان بتأ يد مو  الاان إبيه من تاجياه س اض لبتللكيابلبأع  لبت   

ستدعه للب لس  صوثب لبللون نطم سوبلاللد لبلوسق  لبت     عكن  ن  كان س ضنو معو 

بنهااي لبنهوة، هلرس  لقايلا  تعايم،  ل ماو ثكاول لبكلاوة     عكان  ن  كاان لهام لااى ل

 بيلكانو من عندل.

لبثايت  هقد علض لبحوهوب لبنها   لبلوسق  عان قاابنم: بيات  ل مو لبدكتار عيود 

 ز دلً قوةعوً ... بيت   و  لبصاو رللج و...

ثاام لرتضاا  بنفلااه ر  ااو س ااد تعهاايد كاا  لآلرلء مفااودل  ن نصااب لبأاا   ن بغاا   

 بطوةفاا  ماان لب االب، للااا كثياال هاا  بياات، ل  ثوجاا  تاادعا إباا  مااو قوبااه لبنها ااان ماان

تناو ما  تأل وب، لبكن لال لبلغ    تليل لهام لبعلانار لبلاوةد  مان تللكياب إّن ل خال

ح     ن نصاب لبأا   ن ساوبهللف لبنوخالبأعل  ل خعي .  قا  "للال لبلاللد تاد  علا

عا إب  بطوةف  من لب لب، للا كثيل ه  "بيت" لإذل كون لألمل كابك، هليس لنو  مو  د

 مااو ذلااب إبيااه لبنهااوة ماان تااأل وب بهعاا  لااال لبلاااللد علاا  لبعلاانار لبعااأباف، ألن

ل ، تاألبتأل  : "إنعو  لاف إذل كونت لبأودة علا  شا ء، ثام جاوء شا ء  حاوبف لبأاودة هي

 نناو      نا  ل مو إذل كون بغ  بطوةف  من لب لب بم تتكلم إ  سه هو تأل ا " غيال  ّن ذباك

 ليل ، قنالهم  سو عايد للسن لبطلللة عل  لبقيوب عل  لال لبلغ ، ألننو بغ  بطوةف  

لبم  هفظ مننو ها  لبنثال إ  ماو رلي عاننم مان قاابنم "ب ا  ز ادلً  خوناو" لقالعاد لبلغا  

 .2تان  عل  لبعلنار لبلوةد   عل  لبقلي  لباي تلدد س ض لبنهوة ه  إثاوته" ناغ   ن 

 للباي  ظنل بلاوثي س د لال لب لض مو  أت : 

إّن مو جوء من شاللد مت ددة من نصب لبأ   ن س د س ض لألثلف لبنوخح  قد  -1

نطم سنو لب لس  لبع تاد سلغتاه عناد لبنهاوة، هاو ثوجا  تادعا إبا  تلاك لبتاأل وب 

لبطا لاا  بكااو  لب لساا  لباااي باام  اادر سحلاادل  امااوً  ن  كااان علياا  بعثاا  لااال 

                                                             
 .159 – 156لبنالخخ لبف لي  للبهلهي :   1

 .173لسن لبطلللة لبنهاي:    2
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لبتقااد للب لبا ياادة عاان نطقااه، هااوسن خااو  رلى لااال لبلغاا  بطوةفاا  ماان لب االب 

ْن  نقا ،  قاا : "لقاو   لثلاك سه عوبعوً ه  لال لبعأو  لثق  ه  مو  نق  لعن من

خاااع ت  ساااو عاااان  لب ّأاااوج: " اااو بيااات   اااو  لبصااااو رللج اااو". للااا  بغااا  بنااام،

لبهلموزي  قا : بيت  سو  منطلقوً، لبيات ز ادلً قوعادلً". ل خالناو  ساا   لا :  ن 

 .1منلأل سود لب ّأوج، هأخالو عننم"

إن بيت عنصل تعاّنل  ادخ  علا  لبتلكياب لبأعلا  بغالض د با   ناتم ساوبع ن   -2

 لل  كثل من لبحاض لرلء لبهلك  لإلعللسي ، لب ّ  مو قوبه لبادكتار خليا  ععاو

عن  بيت   عكن  ن نلتند إبيه ه  درلخته لبتفصايلي  عان لبأعلا  ل خاعي ، هناا 

 لللو عنصل  نق  لبتلكيب ل خنودي ل خع  لبعهو د إب  م ن  تها ل ،  قا : 

"لسلأن إّن ه  لبأعل  شأن  خالتنو من ثيي تها ا  ل خاعي  إبا  لبتابيد ا   ي 

للب م ن  تنق  لبأعل  إبياه ... لبيات لخعي  تها لي ، ... لبكن بك  من لال لألد

 .2تنقلنو بع ن  لبتعن "

لب هوبهلك  لإلعللسي  عل  مو  اادل   دلر بناو ها  لبتلكياب، هقاد جاوء عان لب ا

 نصب ل خم لره  لبحال، لجوء عننم   ضوً نصب لبأ   ن للبع ن  للثد.

                                                             
 .79 – 78: 1طاقوب هها  لبل للء   1

 .162 – 161لبعلوه  سين لبتنظيل لبنهاي للبتطايم لبلغاي:   2
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 خاتمة البحث وأهم النتائج

 

صااوة لخااو  علاا  ماان  كعاا  لبااد ن لبهعااد هلل لباااي سفضااله تااتم لبصااوبهوب، ل 

سْ دُ، هقاد ماّن هللا علا  لباوثاي سفضاله لكلماه  ن  تامَّ لاال لباهاي، هقاد عو لاه  لبهنيف لن

متتا وً لملتقصيوً مو ثفلت سه لبعكتا  لب لسي  لإلخومي  من كتب لبتللث لسحوص  كتاب 

عاو جاودب ساه لبنها للبلغ  لكتب لبتفليل هضاوً عان لعتعاودل علا  علام لبلغا  لبهاد ي م

قااللةن علعااوء لااال لب صاال، ههااول  لباوثااي تتااا  آرلةناام مااو سااين لبكتااوب لبعطااااب بناام 

للباهي لبعنلار ه  لبعأوب لب لعي  لل تصو ب لبلحصي . لقاد كاون لبنادف إلناور 

لال لباهي ها  ثااب  ليا  عناه مان  قال ل، علا   ن صاوثاه ماو زل   هااا ها  رلل  

دناو علعاوء لبلالف لمان  شالف عليناو مان لألخاوتاة لبفضاوء لب لم طوباوً لبع  د، كعاو عاّ 

ليألنااو بانااوء لباانفس علعيااوً هاا  كاانفنم، هأخااأ  لباااي  أيااب خااوةله  ن  كااان لباوثااي سنااال 

لباهااي قااد ردّ لبااا جاا ءلً سلاايطوً ماان لبهاام بالثااد ماان علعااوء لبلاالف للااا لبلياا  

لعوء لبلالف: باا  ّن كتوساوً ل ختللسوذي لثم لبعكتا  لبنها   لبد بي ، لقد خام  ن قو  ع

 –رثام هللا علعوءناو علا  لاال لبتاليا   – ُبّف غيل لبقلآن خا ين مالة باجاد هياه خطاأ 

هإن  كان قاد  صاوب  –لباي  تعن  طوبب لال لباهي  ن   يش عل  هتوتنم ل تّا  خطولم 

ن لإن لق  تقصيل  ل كااة هنال مالغ لإلنلو –لبعفص  كعو  قابان هال  هض  هللا لثدل 

 لباي  طعن ه  لبليل لبصهين ه  ركوب لب لم لمو قوبه لب لعوء لألجوء.

ها د  ن عوش لباوثي م  هصا  لباهي رغب  ن  ضا  خوتعا    الض هيناو ماو  

 كون من نتوةج:

 ُ ناده لبليا   ثاد لب لعاوء لباا ن خادمال  ماتنم هكل اوً ثاين كونات لألما  ت اون  ماان   ل ً:

عل  لبدلب  لب اوخي ، هكون لال لب وبم  دب  سدبال  صدموب قا   تلكت آثورلً ععيق 

هاا  صاانوع  لبنهاااا للإلعااللب مدبفااوً لمنقااااوً هاا  علامنعااو، هكونااات بنااال لب اااوبم 

شحصيته ه  لبنها، هنا لإن مو  إب  لبعالب لباصلي إ   نّاه  خاا مان لبعاالب 

لبكاااه ، ثاام ثااول   ن  حاالج ساال ي  ااد  علاا  شحصااي  ملااتقل  تهااولر لتنااوقش 

سااين علعااوء لب صاال. لكااون ماان هضاا  هللا علااّ   ن  تصاا  سفكاال لااال لب ااوبم  بتلااعا

هتوس تااه هاا  لبحوهااوب لبنها اا  هاا  لبعنصاااسوب ثاادلدلً لمصااطلهوب لتللكيااب 

ل عور ااب لعالماا ، هاجاادب هينااو كثيااللً ماان لبتلاا اوب للآلرلء، معااو  قتضاا   ن 

وب لتالس ناو.   ع  لبقورئ هكلل ه  كيفي  ت ادد لاال لآلرلء علا   ساالب لبعنصااس

هوبعدبفوب لبنها   لبت  ماألب لبعكتاا  لب لسيا  تاوعاوً تأ ا  لباوثاي  تاوس  لبعلاأب  

ماياا  لبحااوف هاا   سالسنااو لبنها اا  لبتاا  قاادّ  لبنهااوة علياانو لشاالثنو لسيااون 
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لبفللق ه  مو سيننو معو  أ لنو نأ  جناد علعوء لبللف لبا ن كونال    أادلن ماو 

هقااد  بفااال لنقّهااال لشالثال لقاادّمال مااو  فااتن لبعأااو   تنياأ بطوبااب لبيااا  لماا  ذباك

 مومنو ه  لبتنظيل للبتطايم. هقد لنتقد علعوء لبللف س ضنم س ضاوً سعاو   ااد علا  

لبتللث سوبفوةدة لبام  كان لادهنم لبناد  بلناد ، لب اّ  ماو  شاود ساه لبعلتلالقان مان 

ت صاانم  إعأوب سوب لسي  لنهالو لصلهنو لم أعنو ل صالتنو علا  لبالغم مان

عل  لبثقوه  لب لسي  للإلخاومي ،   طا  لاال لبتاللث ثصاون    ايش سناو علا  مال 

لب صاار، لبكاان لااال    عناا  مان لجاااد س ااض لبنقااوط لبتا   عكاان منوقلااتنو علاا  

ياء مو  نتأاال مان مدبفاوب نها ا  لماو جاوء ساه لب لعاوء لبهاللص علا  لب لسيا  

 لتللثنو م  مللر لب من:

  قاو  علا  نظل ا  لب وما  لبتا   رخا  دعوةعناو لبحليا  سان ن لم  ّن لبنها لب لس -1

 ثعاد لتا اه س اد ذبااك لبغياارلن مان  سناوء لب لسياا ، للاال لبنظل ا  ت تعاد علاا  

لبهلك  لإلعللسي  سلك  رةيس لمو تقتضيه من لبت لي  لبنهاي. هولتعت نظل   

 لب وماا  سااأن  سااد بكاا  م عااا  ماان عوماا ، لعليااه، رل  لبنهااوة  قاادرلن عااوموً 

لكااابك عوماا  لبنصااب هاا  لبعف ااا  سااه كااابك سهثااال عوماا  لبنصااب ماا   كااون 

ل خالتنو للن ل خالتناو ؛ ألن لب وما  ماو  ثادث عنادلم تغيياللً خاالًء كاون باه 

م ن  د بيوً    بم  كن به. لإّن لبنولل إبا  ماو  قاباان س اين هوثصا   أاد  ن ماو 

  هينو دلر تلكيا    قوبال  أونب لبصالب ه  س ض لبتقد للب لبت  كون بل وم

د ب ، هلا لّلف لبنهوة لبع ن  لدلرل ه  لبتلكيب ألدى ذبك إب  م وبأ  كثيل 

ماان قضااو و لبنهااا لعليااه هاا  صااارته لبد بياا  لبتاا   تطلانااو عاالف لبلغاا  

ل جتعوع  لمنطقنو، للبعوثظ  ن كتب لبنهوة قد تاخ ت ل كثلب مان لبهأاج 

لبنها لب لس  سصارة بم تكن م ناادة هياه  للبت ليوب لبنها   لبت   ثقلت كول 

ثين نلأ  ل   ملل هأوءب لال لبهأج للبت ليوب ه  كتب لبنها ها  عصاارل 

لبعتوثقا  ثتا  جااوء لسان مضااوء سإرلةاه لبنوهاااة، هقاد كااون  الى  نااه  لجاد هكاالة 

بتهل ل لبنها معو  ثقله لب لعوء من ت لي  لهللف ، هأبف كتوسه  لبلدّ عل  لبنهوة  

ولب  إلخللج لبنها من لال لألغو  لبت ليلي  لبت  ت تعد لبفللف  للبعنطم ه  مه

لكادّ لبااالن دلن هوةادة كاياالة مان لرلةنااو. لبكاان ذباك    عناا  تعيا  لااال لبكتااب 

س ليااانو لبعفّصااا   ساااالب لبنهاااا لقضاااو ول سصاااارة  لاااكل نهوتناااو لألللةااا  

  تور حي  تاين كيفي  للبعتأخللن عل  مو عوبأال هينو، ل عكن  ن نُ دّ مننو لثيق

تفكيل لد ء لبنهوة ه  مللث  تطار لبثقوه  لب لسي . هضوً عن ذبك هاإن لناو  

عااددلً ماان لب لعااوء لألهااالذ هاا  تااور خ لبنهااا لب لساا   عكاان  ن تلااك  آرلرلاام 

لعلينم لبعودة لبنها    عوموً ه  تطاار لبادرب لبنهااي علا  ماّل عصاارل 
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  من  سلزلم لسن موبك ها  شال  لبتلاني ، لثلقوب هيه    عكن تأولزلو، لب 

للبلياااّ  ل خاااتللسوذي هااا  شااال  لبكوهيااا ، للب اااوبم لألندبلااا   ساااا ثياااون هااا  

ل رتلاوف للساان للااو  هاا  مغناا  لبلايااب، لبااا  ردنااو  ن ننااوقش آرلء كاا  للثااد 

مننم بطو  سنو لبعقو  لتاخا ت صافهوب لبحوتعا  ها  كاو  قاد خاام إبياه علعاوء 

  هالذ.

 ّن لبثقوهاا  لب لسياا  قااد تااأثلب هاا  مللثاا  لزدلورلااو سوبثقوهااوب   سااد  ن ناياان -2

لألجناياا  لسحوصاا  علعااوء لبيانااون للبلاال ون للبنناااد، معااو  ثاادث تااأثيللً عنااد 

لبنهوة معو ج لنم  لت علان كثيللً من لبعصطلهوب لبفللافي  للبعنطقيا  لبعغلقا  

لبثوباي لبنأالي  لبت   ثقلت لبنها لب لسي  لسحوص  ها  لبفتالة مان ننو ا  لبقالن

إب  لبقلن لب وشل. لقاد كاون لاال مايا  خاوف طا ا  ساين لب لعاوء لبعهادثين، 

لقد  شلب ه  متن لبلخوب  إبياه. هاياهت آثاور لاال لبثقوهاوب سلاك  كايال ها  

مدبفوب لبعتأخل ن سحوص  عند لألناوري ه   خللر لب لسي ، للإلنصوف، لعند 

ن لباصل ين للبكاهيين". له  "لبلااوب  س  لباقوء ه  لبتايين عن ماللب لبنها ي

 ه  عل  لبانوء للإلعللب" لكابك عند لبلياط  ه  لبنع ".

قدخي  لبكتوب لبنهاي، لبت  ج لت كّ  من  رلد لبتأبيف ه  لبنها  ن  ليل عل   -3

مننج من كون قالاه هياللن  ّن ماو  بّفاه خاياا ه لاا لبغو ا ، باال خاورب لبعدبفاوب 

ن لبتفلاايل للبتايااين، ماا  لبعغااو ة هاا  هللااف  س اادل علاا  مااو  نتأااه سلاا ء ماا

لبعصااطلهوب لبنها اا  لل لتعااو  سوبلااك  دلن لبعضااعان، هأااوءب كتااانم  كثاال 

ت قيدلً معن خاقنم بال كونت ج  لال لبأناد تكللرلً بعو قوباه لإن كونات   تحلاا 

من هوةدة علعي  ستلتيب  سالسنو لتنلايقنو لعالض  قاال  لبلاوسقين منناو، هضاوً 

ّن س ضنو  هع  لجنوب نظل لاد ء لب لعاوء لباا ن  قاف ها  مقادمتنم لسان عن  

موبااك للبليااّ  ل سااا ثيااون لألندبلاا  للساان للااو ، معااو ج اا  س ااض لب لعااوء 

لبعهدثين  نودلن سأن لنو  مدرخ  لسن موبك ل خلى ألس  ثيون، لمدرخ   سن 

 للو  ه  مصل.

 ثونيوً:

لب الم  ه  ساوب لبعنصااسوب، لب ا  توس  لباوثي سوبتفصي  لآلرلء لبعت ددة ه   -1

لبعف ا  م ه للختوف لب لعوء ه  عومله  عث  نعاذجوً هّص  هياه لباوثاي ثأاج 

لبنهاوة لبتا  تهاول  ل لتعاو  سوبصان   لبنها ا  علا  يااء نظل ا  لب وما  دلن 

لعتاااور بع ناا  لبع ياا ، هحلجاات آرلرلاام سوبلغاا  ععااو  ُهتااوج مننااو للاا  لإلهنااو  

 لعين كعو نطم لب لس  لبفصين عل  خليقته.للبتيليل عل  لبعت 
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د عوً قالمن لبعلوة  لبت  نوقلانو لباوثاي ل خاتثنوء لملاوةله لخاوف لبنهاوة هياه  -2

للسياا  لثاد ثوً، لكيفيا  ت ادد آرلةناام ها  عوملاه لتللكياااه، منتعاين سوبهلكا  لإلع

للقا   للبدلر لباي تدد ه، م  لعتعودلم عل  لألمثل  لبعصاناع  لبتا     د ادلو

 ل خاات عو  لبلغاااي، ههولباات لختقصااوء جاا َّ آرلةناام هاا  لااال لبعلااوة  إباا   ن

لصاالت باادى لباوثااي قنوعاا  سااأّن ل خااتثنوء  خاالاب ماان  خااوبيب لب لسياا   عكاان 

 رسطه سكتب لبنها للباوغ  ل صا  لبفقه.

يناو هتكود تكان ملأب   خعوء لأله او  لم عابناو مان  كثال لبعلاوة  لبتا  لختلاف  -3

 لتقصا  لااللثد ثوً هوختلفال ه  تقد م م عابناو عليناو ههولبناو  ن نلبنهوة قد عوً 

م ماو لبعلأب  لمو صوثانو من آرلء إب   ْن ن يد  ص  لبتلكيب لبأعل  م نو لها

تقتضاايه طاي اا  لبلغاا  مد ااد ن ذبااك سعااو جااوء عاان علعااوء لبلاالف لعلعااوء لبلغاا  

  ليناو، ل دبالبعهدثين، ثم علض لباوثي ملأب  رهض لب لعوء تقد م م عابناو ع

 م لبااي هينو لباوثي سل ي لّين هيه لبدلر لبد ب  بلهلك  لإلعللسيا  س اد لبتقاد

 ثص  هينو، هوعتعد سابك عل  مو جاوء عناد علعاوء لبلاف، لماو ر تاه لبدرلخاوب

عاو  تلبلغا   لبع وصلة ه  ذبك، لقد كاون بناو ها  مهولبا  لبادكتار ن لبفويالين 

اياين لاال لبعلاأب  لبنوما  مان ملاوة  ثلون، لخلي  ععو لل  كاال عاان ها  ت

 لبنها لب لس .

  ساايّن لباوثااي لبفااللق لبدقيقاا  سااين س ااض لألسااالب لبنها اا    خوصاا  سااين لبهااو -4

كاابك    لبتعيي   م تعدلً عل  كتب لبنها لبأوم    كوبنع  للألشاول للبنظاوةل .

ان  نل  لبادلر لباد ب  لبااي تقا  هياه لبهاو  م لها  ما   ن لألصا  هيناو  ن تكا

س نكاالة، هاّياان ذبااك سعااو جااوء عاان لب االب لتأ ياادلً بعااو قوبااه لباغاادلد ان ل ااان

 ملجهين لال لبل ي سعو رللل عوبم لبلغ  لألندبل  لبكايل لسن خيدل.

ردد لبنها ان عاورة "لإلعللب هلب لبع ن " لبكننم عند لبتطايم  غفلالو، لب ّ   ثوبثوً:

لبتا  لردب ها  لاال لباهاي لقاد خيل شولد عل  ذبك لبت دد ها  لجاال لإلعاللب 

غلات علينو لبصن   لبنها   لتأ يد لبقوعدة لباصل   لبنها   ه  جاّ  لبتاجيناوب، 

لبكّن س د لبلجاب إب  كتب لبتفليل لكتب م ون  لإعللب لبقلآن  عكن  ن تاجاه 

لألعور ب ه  ياء مو تاهّل من  ثل بلع ن  ه  تاجيه لإلعللب، لب ّ  خيل مثو  

لغيللو كثيل مان   1ل   لتف منكم  ثد إ  لمل تكيه قابه ت وب : عل  ذبك تاج

 لبعاوثي ه  هص  لألعور ب.

                                                             
 81لاد:   1
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لجااد لباوثااي ماان تتا ااه كثيااللً ماان  سااالب لبنهااا لقضااو ول  ن كثيااللً ماان لبنهااوة  رلس وً:

لبعتأخل ن  نلاان آرلء بنهوة متقدمين، لبكن ساوبلجاب إبا  مدبفاوتنم   نأاد تلاك 

ذبك سايا  ه  نلا  كثيل من لآلرلء بلفللء للألخفش محوبف  بعو لآلرلء. ل ظنل 

 لجد ه  مدبفينعو ه  م ون  لبقلآن.

لبكن  ظّ  مو  نتأه نهوتنو لألجوء من مدبفوب ه  لبنها لملوةله مهط إعأوب   خوملوً:

سنام هقااد ماأللل مكتاتنااو لبتللثيا  س اادد للهال ماان لبعدبفاوب لبقيعاا ، هلاور لبنهااا هاا  

للاال  إباا  عصاالنو لبهااد ي هوخااتطوب علعااوء لبلغاا  لبع وصااللن  ن ثلقااوب متل

 لتفيدلل من لبنظللب لبأودة للآلرلء لبقا ع  معاو قوباه نهوتناو لبقادموء هظنال ذباك 

هاا  إنتااوجنم ل ثّاال ذبااك هاا  تطااار لباادرب لبنهاااي لرسطااه سع طيااوب لب صاال 

لبلااا ن لبهاد ي، لب ااّ  مان  ساالزلم لبادكتار تعااو  ثلاون للباادكتار خليا  ععااو لل 

 لختطوعو  ن  الفو لبعان  للبع ن  بفنم لبنها لب لس .

خودخوً:  ّمو مقاب  إّن لبلوسم مو تل  بوثم شيئوً ل ن لبنها قد نضاج ثتا  لثتالق قاا  

   لتقيم، لب اّ  لباوثاي  الد علاينم سعاو ذلاب إبياه علعاوء لب لسيا  لألجاوء هان لم 

لب لساا  هاا  نظل اا  لباانظم، ماادى ععاام نظاالة عاااد لبقااولل لبألجااون  إباا  لبنهااا 

هوختطوب  ن  اأت  ساوبنها لباد ب  لبااي تهتوجاه لب لسيا  ها  عصاارلو لبعتطاارة 

سد ً من تلد د كو  لبلوسقين، ل   نل  لباوثي ه  لال لبحوتع  لبعهول ب لبأودة 

للب عيق  ه  رسط لبنها سوبع ن  عند لبدكتار خلي  ععو لل ها  جاّ  كتااه ل سهوثاه 

ها لبلغ   ليللن عندل ه  لتأول للثد هنا  صف لبنها ه  ياء لبلغ  هنأد  ن لبن

لمو  هتوجه لبع ن  رلسطاوً ذباك ساأقال  لب لعاوء نهاوة لسوغياين ها  ماو   ااد علا  

لب لسي  سوبنف  ل   عس كيوننو لباي لصفه علعاوء لبلاف، سا  تكاود تكاان درلخاته 

 لردل لبعتقدمان لمو  نلادل  قلب إب  درلخ  لب لعوء لبلوسقين لرل  لب لسي  كعو 

لبع وصللن. هأوء ذبك ه  مدبفوتاه لمنناو: "ها  نهاا لبلغا  لتللكياناو" "لبتهليا  

لبلغاي" " خلاب لبنف  لل ختفنو " " خلاب لبتاكيد" " آرلء ها  لبضاعيل لب وةاد 

ل كلان  لباللغيي". لكابك لبكتوب لبااي نُلال  خياللً، لهياه  لام مقو تاه ل سهوثاه 

 "لبعلوه  سين لبتنظيل لبنهاي للبتطايم لبلغاي".تهت عنالن 
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 الفهارس العامــة

 

 الصفحة الموضوع 

 712-708 هنلب لآل وب لبقلآني  -1

 713 هنلب لألثود ي لبناا   -2

 713 هنلب لألمثو  -3

 725-714 هنلب لألش ور -4

 727-726 هنلب لألرلجي  -5

 728  نصوف لألسيوبهنلب  -6

 746-729 هنلب لبعصودر للبعللج  -7

 751-747 هنلب لبعاياعوب -8
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 فهــرس اةيــــات
 

 النساو -3 البقــرة -1

 رقم الصفحة رقم اآلية رقم الصفحة رقم اآلية

2 176 1 159 ،163 ،164 

19 33 ،45 2 294 

26 589,588 24 603,438,437,434,433,170 

46 480 25 170 

85 139,138,136 66 694 

93 400,399 90 222,219,218,217 

109 455 125 455 

124 56,55 148 671,294 

130 242,240,239 155 398 

138 603 157 272,262,260,256 

150 293 162 163 

198 349 170 525,524 

217 163 171 528,524,523 

233 688,240 176 619,513 

235 688   

249 663,296,43   

 المائدة -4 آل عمران -2



728 

 

26 94 2 331 

52 294 52 294 

107 189 53 179 

128 448 115 472 

159 398 116 321 

181 396 
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 هود -10 األنعام -5

84 545 8 503,500,492 

94 313 9 492 

126 643 19 189,186 

137 6 43 272,270,268,262 

 64  األعراف -6

16 688 72 647,643 

18 170,168 81 705,575,570 

45 186 108 187,185 

59 398 116 274,269,268,257 

 يوسف -11 215 74

185 324 6 221 

194 424,423 16 28 

 320 26 األنفا  -7

32 91 27 320,319 

 219 65 التوبة -8

5 40 82 266 

6 157 101 104 

 إبراهيم -12 156 25

34 156 7   

36 520 10 399 
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59 156 11 399 

 589 23 يونس -9

68 257 44 321 

84 321 45 559 

 النحل -13 276,272,268 98

75 589,588 

88 603 

 

 النمل -23 اإلسراء - 14

24   10 293 

67 662 11 293 

 555، 553 25 الكهف -15

26 572 52 643 

38 424 73 673 

99 455 87 220 

 89 304 

 القصص -24 مريم -16

15 37 15 220 

75 572 28 45 

 242,240 58 طه -17

67 195,194,192,60 74 456 
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 الروم  – 25 األنبياء -18

2 169 4 386 ،389 

3 169 5 603 

 األحزاب -26 الحج -19

40 268 15 319 ،321 

73 589  

 المؤمنون -20 سبأ -27

22 161 7 477,475,474 

40 398 10 537,536,535 

 396 19 النور -21

40 410 28 205,203,202,192 

 فاطر -28 688 63

 397 28 الفرقان -22

23 455 31 652 

25 600 

39 386 ،389 

63 257 

 

 القمر -39 يس -29

13 589 12 231 ،238 

15 399 54 196 
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 الرحمن -40 260 43

44 260 2 153 

 153 3 الصافات - 30

35 377 4 153 

47 544 5 153 

158 474 6 152 ،153 

 153، 152 7 ص - 31

 الحديد -41 431 3

 557 29 الزمر -32

46 97,95,94,80 23 675 ،677 

 الحشر -42 الزخرف -33

5 332 17 185 ،187 ،189 

 الممتحنة -43 188 74

81 400,399 1 321 

 التغابن -44 الجاثية -34

25 512 16 525 

 الملك -45 األحقاف -35

46 45 18 404 

 421، 399 20 محمد -36

 الحاقة -46 584,583 4

35 560 21 271 
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 694 27 ق -37

24 609 32 518 

 414 47 الذاريات -38

 المعارج -47 188 15

16 188 11 308 

23 303 

33 305,303 

 الشمس -56 نوح -48

17 600,599,597 13 30 

 الليل - 57 الجن -49

11 313 18 262 

 262 19 المزمل -50

8 597 ،600 20 262 

 العلق -58 314 12

 529 15 المدثر -51

49 447 16 529 

 القدر -59 النازعات -52

27 623 5 682 

   االنفطار -53

17 475  

   الطارق -54
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16 271   

   الغاشية -55

21 279   

22 279   

23 279   

24 279   



 فهرس األحاديــث
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 139 ثاس  ثأل -5
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 139 لشتدي  زم  تنفلج  -7
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 316 خالةنو ل   نطم -8

 521,519 إ عوءل  نِْ من  -9

-   - 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 406,403, 402, 396 م اسو لمو لبدلل  -1

 198 لبغللسو بن  للن  -2

 648 مغضاو بننك -3

 234  صناو لللردةل  -4

 234 تهلّاو رددب -5

 284 ذلوسو  لله  -6



 د

 

 401 س ضاسو لرجّ  -7

 696 طاسنو  مّلب -8

 695 عل اوً  بيت لال -9

 198 كوسو لقّط  -10

 371  بُ  لال -11

 123, 105 علبُ  د ور -12

 72  قورسُه لمو مثله -13

 456 تهلبُ  سأّي كتوب -14

 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 248, 247 مل بُ  لموب  -15

 204, 202, 193 ثايبُ  بئن كون -16

 122, 114, 108, 105 هيأيبُ   سو علل -17

 560 لبث لبُ  بندْنو  -18

 237, 234, 233, 232 تطيبُ   تنأل -19

نْ  -20  316 مكالبُ  لك ه من

 374, 373, 372, 370 مطلابُ  ل ْلّعنو -21

 401 لبحطابُ   لج  -22

 390 ذناس  هقلت  -23

 488 ذناس   عوذ  -24

 451 رقوسنو لإنّ  25

 219 لبعا ّب به كف و  -26



 ه

 

, 277, 276, 268, 258 لبكتوةبِ  ل  عيبن  -27

279 

 309 لبهقوةبِ   ّعللن -28

 45 لبلكوةبِ  د ور -29

 260 صوثبِ  ثلفت -30

 488, 166, 165, 164 عأبِ  هوبيا  -31

 507 لب أبِ  لسوتت -32

 580 لبقلبِ  هِهْ  -33

 262, 261 لبّلقوبِ  بيس -34

 546, 382 لبكالكبِ  كلين  -35

 294 لبقلللبِ  سنو ك ه  -36

 477, 475 لللبِ  ل نت -37

 351, 350, 349 بلليبِ  إّن لبلاوب -48

 554  صيا      ولخع ْ  -39

 477, 475 لبصال بِ  لكيف -40

 309 لبث وببِ  عل  ثين -41

 61 جونبِ    بيت -42

 -ت  -

 رقم الصفحة القافية البيتأو   

, 361, 360, 359, 357 تايتُ     رجوً  -1

363 ,364 

 273, 269 لبعتناّتِ  إ ّ كنوشلة -2



 و

 

 317 لبغفوبِ  ذكل  -3

 226, 224, 223 ب وّبِ   ه  لبا ةم -4

 -ج  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 393, 392, 381 لبفللر جِ  كأنّ  -1

 356 ثأوجِ     خاي ن  -2

  -ح  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 389, 385 لختللثال  وسدب -1

 260, 256 تصينُ  هإْن تعس -2

 266, 265, 257 لبعلل ُ  للبهلب -3

 266, 265, 257 لباقو ُ  إ  لبفت  -4

  -د  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 69,67  سدل مو شوء -1

 374 ملقدل بنو ملقدو  -2

 293 ل لندل إ ّ كحورج   -3

 695  خدلً  إذل  خادّ  -4

 698 جندل  رقت -5

 697 جلدل بقد  رخلت -6

 146  ثعدل بنو م لل -7



 ز

 

 157 ثد دل مو بلأعو  -8

 509,507,505 عادّل قنوها -9

 530 لبأالدل هعو ك ب -10

 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 519,518 زلدل ت ّلدْ  -11

جّ  -12 رن  494,401    دُ  لن

 202,193 شد دُ  إذل لبعلء  -13

 679 رمدلل جوءب -14

 650,644,642 مفتأدِ  كأنّه -15

ْارلدِ  با كون -15  164 من

 260 لألسدِ   و دلر ميّ  -16

 322,320,319 بادِ   يهت -17

 196 لبعأدِ  كلو -18

 665,273,263,260  ثدِ  لقفت -19

 243 لبّلنودِ  إب  رل  -20

 219 لبعتاّردِ  لكّلي -20

نْ  -21  548,545 لألخدِ   و من

 308   لدِ   زمون -23

 603 سوبعلدِ  مقاله  -22

 665,396,273,263,260 لبألد إ ّ  للري -24

 384,383,382,379 خوبِد  ل للى:  ُعتّ   لقد موب -25

 682,543 محلدي      نال -26



 ح

 

 696 تلدن      و بيتن  -27

 204 ِعْنِدي تلليت -28

 182,181 تلندِ  لسوبألم  -29

 354 لباودِ   رى -30

 294 لبأ ودِ  شندنخت -31

 -ر  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

َْ ن  -1 لْ  بنِْ  صن  122 لبحن

 211, 210, 209 صالل    بنْيتن  -2

 421, 397 آخلْ نو لمو إن -3

 448, 447 ن ارل هقلت -4

 321  عصلل لكُنّو -5

 407, 404, 303 قفلل ثللجيج -6

 374, 372, 371 م لرلن   و صوثا  -7

 321 ثعيلل لكُنّو -8

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 234 جنورل  نفلو  -9

 233 لألُ  عل  لب ّيورلب -10

زرُ  لبنوب -11  250, 247, 246 لن

 لتهت لب الب  -12

 

 182, 181 لبأإذرُ 

, 412, 410, 409, 408 سللُ  هأصاهال -13

415 ,416 
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 61  نتصلُ  لبعو ر ي -14

 543 لبعقودر      نال -15

 333, 332, 331, 328 تارُ   مو  قعت -16

 221, 219, 217 لبقطلُ  لإنّ  -17

 555, 554 لبقطلُ      و  خلع  -18

 680 تنظلُ  لطلهُك -19

 120, 114, 111, 108 تاكلُ  خالل -20

 514، 513 متلوكلُ   خكللنُ  -21

هً  -22  242 لبّلعلُ  عل  من

, 546, 544, 381, 379 ععلُ   و تنْيمن  -23

552 

ْيُلل بُاْ  -24  307 خن

 316 صاارُ    تل  -25

 63 لبعغللرُ  ر  ه -26

 266, 265 لختأ لُرلو بم  غالو -27

 411 مأماُرلو هليس -28

 515, 514, 513 ثعورُ  هإنّك -29

 196, 61 خنعورُ  ج ي -30

 484 د ّورُ  لمعو علينو -31

 234  ُْللِ  لبلت -31

ْن كون -32 بِ  من  273, 269, 268  غلَّ

 665 لبعلوهلِ  لبا كنت -33

 242 ععِلل ر  تك -33



 ي

 

 627 مغعلِ  هلم لرقهِ  -34

 557 لبدّللِ      و خلع  -35

 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 357 لبأعوخيلِ  ثور سن ك بِ  -36

 358, 357, 356 لبتنونيل    ط ونن  -37

 555, 554 جورِ   و ب ن ُ ِلِا  -38

 653 عورِ   نو لسن -39

 354 ملورةل  ل ل  -40

 -ز  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 695 قفي ل إّن لب أاز -1

 455   أ لن  تحاب -2

 671 يوملُ  للننّ  -3

  -س  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 142, 140, 139 نليلو لاي -1

 253 ثليسُ  إب   نْ  -2

 560 لبّلابُ  آبيت -3

 253, 252 شابُ  خو -4

 673 محتلِس  ك  -5

 495 لبعتقوعِس  تقا  -6



 ك

 

 ش

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 103, 101 عوةلو   و  ست  -1

 ظ

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 121 ثفولِ   تون  -1

 ع

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 321  رس و ل صاهت -1

 673 تحدعو هقوبت -2

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 487  وه وً  صدّقت -3

 671, 670, 669 ملع و بقد علعتن  -4

 246 ُمضيّ وً   ملتكم -5

 451, 450  خع نو بقد عابتن  -6

 592 لتاوعو لخيل لألملِ  -7

 516, 515, 512 لبادلعو  قف  -8

 98 تا ُ  لعلينعو -9

 690, 688 لألصوس ُ  إذل قي  -10
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 334 ُجلبُ  لبّللم -12

 670 شالربُ  هإنّك -13
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 51  صن ُ  إذل مت -15

ْي ل  -16  404, 262 لجي ُ  لخن

 696  عن ُ  خئلت -17

 673 سلق ِ   ردب -18

 359 لبللق ِ    نلب -19

 -ف  -
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 233 رلدفُ  تاللم -1
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 384, 383 تحّاهين   سو بعاب -3

 565 لبنأفِ  هعو سوبنو -4

 269, 268 لب عونفِ  لمو خأنان  -5
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-   - 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 196, 60 ُخلنقو من  لمن  -1

 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 519 منطيمُ  للبتغلايان -2



 م

 

 140 طليمُ  عدب -3

 164 لبعهلقِ  لوّ خأبت -4

 416, 415 لب تيمِ   مو لهللا -5

 537, 536 لبطل مِ      و ز د -6

 416, 415, 408 لبحليمِ   نّكبا  -7

 -ك  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 141 ذبك  قا  -1

 397 ملتل ُ  مو إنْ  -2

 316, 313 بلالةكو تأونف -3

 لب الر ِ   ه  لبللمِ  -4

 

223 ,224 ,226 

-   - 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت  

 59 هن ن ْ  ج ي -1

 671, 670, 669َْ  لألج  ي يف -2

 680 خأ  لخع ْ  -3

 390  ثاو  من  ج  -4

 424  حا  إن لبعلء -5

 234 لشت و ييّ ت -6

 67, 63 جعو شل -7

 139 محال  إّن لألُب  -8



 ن

 

 525, 524, 523  خنو هالعد ه 9

 328 معيوً   زمون قام  -10

ننشل  -11  120 آثو   سا ثن

 695 ثعو  كأنّ  -12

 406, 402 نكو  لمو ثمه  -13

 696 ِطال  هليت لبيا  -14

 304 رخوةلُه رددنو  -15

 190 سوسلُه هو تنْلهن  -16

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 373, 371 لبّلس ُ  سنو لب ين -17

 98 لبلها ُ  رسّوء -18

 212 مفوصلُه هألّ و -19

 680 تأّم ُ   قلب -20

 249, 181 خل ُ  بّعي  -21

 695 لألل ُ  لبلاوببيت  -22

 480 مقاا ُ  هللا -23

 650 مثا ُ  كأنّ  -24

 650 لبأعي ُ   تنل  -25

 73, 63 آمو ُ  لمو لبعلء -26

 453 تلأب  لوّ خأبتل  -27

 202 ثاو ِ  هإن تنكُ  -28

 350 آجو ل    خوسغوبل  -29



 س

 

 160 سوبلجو ِ  هعوبك -30

 577 جلأ ِ     ُربَّ  -30

 175 لبدَّخو ِ  هأرخلنو -31

 219 ُماّص ِ  در لل  -32

 160 ب وق ِ  لمو بكم -33

 483 لبعحتو ِ  لبالت -34

 512 ُم نّا ِ  لإّن شفوءً  35

 488, 487 ملغا ِ  عندُلّ  -36

, 307, 306, 305, 303  لقو ِ  بم  عن  -37

308 

 282، 252 عيوِبك خو هللا  -38

 140 خايل  ذل  -39

 110 مو ِ  هأسلغْ  -40

 -م  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 690 لألعو ْ  لكل ع ل  -1

 696 مهلموً  هيوبيتن  -2

 196، 61 مط عو لبا  نّ  -3

 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

ً  إذل لبعلء -4  235 مامعو

, 121, 120, 119, 105  ُمومو     يهت -5

123 



 ع

 

 321 دعوةُعه لكُنّو -6

 293 خُْهمُ  إ  رمودلً  -7

 504  قد ُ  هيأت  -8

ل ُ  لإن  تول -9  628, 627 ثن

 293 رخمُ  ل ري -10

 358 لل ُ     لرعالء -11

ّعمُ  علي  -12  266، 265، 257 لبعصن

 122, 120 علعال إّن لسن -13

 507 لبتهلمُ  بئن -14

 580  تنعنمُ  لكُنّو -15

 523 ذميمُ  ل تك -16

 420 لخيمُ  ند  -17

 690, 688 ثلل ُ  تعّللن -18

 139 غلل ُ  إذل لعلت -19

 102 ملتد م لعو نفثو -20

 180 رجو ِ  بعي  -21

 322, 321, 319  تقدِّ   ل للي:  تأعأم  لكون -22

23-  ً  516 لبحصور ِ  لإن ثللمو

 485, 484, 483, 482 كلل ِ  هكيف -24

 457 لبعكل ِ  لبقد ن بت -25

 332 خوز ِ   تغضبُ  -26

 483 لإلخو ِ  ه  بُّأ ل  -27



 ف

 

ْنضمِ  لر لل -28  321 جن

 269 لبظلمِ  إ  كع لض -29

ْغمِ  با  لسن ثورث  -30  269، 268 رن

 383 تعيمِ   س  -31

 105 لألغنو ِ  هللِ  -32

 227 لبكو  عل  قلم -33

 

 

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 417 دلةمِ   قا   -34

 379  قال ِ  قوبت -35

 488 لبنو ِ  قد ستّ  -36

 542 لألثو ِ   وذل -37

 -ن  -

 108 لأللنو   و لسن عفلل -1

 226  نونو  رل  -2

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 315, 314 جانو ل سد ْ  -3

 520 د نو لبقد علعت -4

 218 مآلنُ  لط نل  -5

 514, 513 جنانُ  إ  من مالغ -6

 317, 313 دلنُال لبم  ام -7



 ص

 

 317 عل ونُ  هلّعو صّل  -8

 301  ُ ينُنو  ّملب -9

 305 عيانُنو   عيب -10

 583 متعو نُ  رل دلً  -11

 425, 424, 421, 420 لبعأونينِ  إن لا -12

 117, 116 لبيقينِ  هلا  نو -13

 86, 84, 83, 81, 80 عن  من  جلك -14

 294, 274 لبفلقدلنِ  لك ه  خل  -12

 309 ثينِ  عل  ثين -15

 -هـ  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 316 خاللو  كله  -1

 127 لب سيللل إ   و ععلل -2

 417, 408 قالل ب عل  -3

 644 عفورة  و جورتو -4

 -و  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 638, 633 ملعاي جع ت -1

 -ي  -

 رقم الصفحة القافية أو  البيت 

 673 غود و  رلن  -1



 ق

 

 603 لبضالر و لد ل -2

 276, 268, 258 سوقيو هت  -3

 512 ثيّوً  بتقلسنن  -4

 603 سوكيو بنو -5

 373, 372 بيوبيو ل  -6

 127  رلل كم قوة  -7

 146 نود نو إنّو -8

 182  دي لمو   -9

 123 لبالديِ   لدي  -10

 316 لبعلتلي لإذل تاوب -11

 226 هيطغان   بهمْ  -12

 243  نودي دلبل به  -13

 316  لق  بد ك -14

 477 تلق  ثالر -15



 ر

 

 األراجيــزفهرس 
 

 -س  – 6 -   – 1

 273,272,263,260  نيسُ  46 طلبْ 

 لب يسُ  نصب

 492 لبطيِس  600 خقبِ 

 بيل  لبحصبِ 

 -ب– 7 -د  – 2

 648 مللعو 207 قندْ 

 دعو لردْ 

 628,627  قلبُ  156 لةيدل

 تصلب ثد دل

 - – 8 453 تع ددل

 435,434,433 دلنك  جلدل

  هعدلنك -ر  – 3

 628 لبعلك  656 مضعلْ 

 لبع تنكْ   دخلْ 

 - – 9 549,548 سدل

 146 لبأعْ   لبأ لرة

 لألخ ْ  86,84,83,80 هّلل

 670 لب ع ْ  شلل

    531,529 خطلل

 456  سوسي ُ  نصلل



 ش

 

 مأكا  696 ثعورل

 489,478 ناي ُ  ملعورل

 سلي  -ف– 4

 546,544 لباس  648 صلهو

 لن  ِ  لبعصلهو

 - – 10 695,692 تلاهو

 692 غنمْ  مهّلهو

  جمْ  -ق– 5

 89,80 كلّعو 146 طورقْ 

 مللعو لبنعورق

 86,84,83,80  بّعو -لـ– 11

 لبلنم 85 خعول

 92,90 كلّعو هللا

 لبلنم مو 127 خ دلل 

 229 قوةعو  رلل

 نوةعو 243  خيللو

 400 مو قصارلو

 م تصعو -ي– 12

  108 ثع 

   ثع ي

   169,168 ست 

   ملت 



 ت

 

   252,245 طاري

   إنل 

   354 خيالي

   بلعط 
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 فهرس أنصاف األبيات

 

  
 الصفحة

 144 إنّو سن  ياّ    نفله  -1

لنب -2  146 إنّأ سن  منقل قا  ذلل ثن

 354 عُّ ى ل  ع ى بكم إّن بنو -3

 136 جوري   تلتنكلي عا لي -4

 374 هن  ه  م دّ دلن ذبك ملهدل -5

 89 غفلب  ل عاّست  و لبلّنم -6

 328 من بدُ شا ً هإب  إتوةنو -7

 679   تظلم لبنوب كعو   تظلعال -8

 416 نأللن إذل مو مثلنو نأللن -9

 545 لصو وب ككعو  ُدثفّين -10

 388 لتتل   ملي هادة    خوبنو -11

 213 لمننِ  لردته لبتقوطو -12

 693  وبيت   و  لبصاو رللج و -13

 



 خ

 

 المصادر والمراجع

 

 سااا لبهلااين ساان لبطاالللة ل ثاالل هاا  لبنهااا، بلاادكتار مهعااد إسااللليم لبانااو، دلر  -

 لـ.1400  1ساخوم  بلطاوع  للبنلل للبتاز  ، تانس  ط

  .1959مصطف ، لبقوللة إثيوء لبنها: إسللليم  -

لإلثكو  ه   صا  لألثكو ، بآلمدي، يااطه لبلايخ إساللليم لب أااز، دلر لبكتاب  -

 لب لعي ، سيللب، بانون.

لختيورلب شيخ لإلخو  لسن تيعي  لتقل للته ه  لبنها للبصلف، بنوصل سن ثعاد  -

 لـ.1423  1لبفند،  يالء لبّللف  ط

للغيااي، لباادكتار خلياا  ععااو لل، دلر آرلء هاا  لبضااعيل لب وةااد لبغاا   كلااان  لبا -

 لـ.1409لباليل، لألردن، عّعون، لبطا   لأللب  

لرتلوف لبضالب مان بلاون لب الب:  ساا ثياون لألندبلا ، ب: لبادكتار مصاطف   -

 لـ1404 ثعد لبنّعوب، لبطا   لأللب  

لألزلي  ه  علم لبهللف: لبنللي، ب: عاد لبع ين لبعلااث ، مطااعاوب مأعا   -

 لـ.1413سدملم  لبلغ  لب لسي 

 خللر لب لسي :  سا لبالكوب لألنااوري، ب: مهعاد سنأا  لبايطاور، مطا ا  لبتلقا   -

 لـ.1377سدملم 

  خلاب لبنف  لل ختفنو  ه  لب لسي : خلي  ععو لل، جوم   لبيلما ، سدلن. -

 خعوء لأله و  ل خعوء لألصالب ه  لبلغ  لب لسيا ، بلادكتار مهعاد عااد هللا جاال،  -

  .1980دلر لبع ورف 

 خااوبيب لبتاكيااد ماان خااو  لبقاالآن لبكاال م، درلخاا  تهليلياا  بنعاااذجين "ل شااتغو   -

 لـ.1405  1طاي ته لإعللسه" "لبتاكيد سـ "إْن" لبنوهي  مدخل  علا  لبقلآن  ط

لألشااااول للبنظاااوةل: لبلاااياط ، دلر لبكتاااب لب لعيااا ، سياااللب، لبطا ااا  لأللبااا ،  -

  .1984 -لـ 1405

  2 جااوج ، ب عاااد لبهلااين لبعاااور ، مدخلاا  لبلخااوب   لشااتقوق  خااعوء هللا، لب -

 لـ. 1406



 ذ

 

إصو  لبحل  لبالق  ه  لبأع  بل جوج : لباطلياخ ، ب: لبدكتار ثع ة عاد هللا  -

 لبنللت 

  .1987  1 صا  لبنها لب لس ، مهعاد  ثعد نهل ، دلر لب لا  لب لسي  ط   -

لبفتلاا ، مدخلاا  لألصااا  هاا  لبنهااا: لساان لبلااللج، ب: لباادكتار عاااد لبهلااين  -

 لـ.1408لبلخوب ، لبطا   لبثوبث  

إعللب لبقالآن: لبنّهاوب، ب: لبادكتار زليال زللاد، عاوبم لبكتاب، مكتاا  لبننضا   -

 لـ.1405لب لسي ، لبطا   لبثوني  

 –  عوبم لبكتاب 1996  1إعللب لبقللءلب لبلالذ: مهعد لبليد  ثعد ع لز ط   -

 سيللب.

ب  ه   صا  لبنها:  سا لبالكوب لألناوري، لإلغللب ه  جد  لإلعللب لبع  لألد -

 ب: لألختوذ خ يد لألهغون ، دلر لبفكل، سدلن.

لإلهصااو  هاا  شاال   سيااوب ملااكل  لإلعاااللب، بلفااورق ، ثققااه لقاادّ  بااه، خااا يد  -

 لـ.1400  1لألهغون ، مدخل  لبلخوب   ط

ل قتلل  ه   صا  لبنها لجدبه: لبلياط ، قدّ  به لياطه لبادكتار  ثعاد خاليم  -

  .1988  2لبهعص ، للبدكتار مهعد  ثعد قوخم ط  

  .1969لألبفول للبهللف:  سا نصل لبفورلس ، ب: مهلن مندي، سيللب  -

 بفياا  لساان موبااك: لساان موبااك، إعاادلد لإخااللج: دلر لساان خ  عاا  بلنلاال للبتاز اا ،  -

 لـ.1414لبطا   لأللب  

ب: لبادكتار   موب  لسان لبلاألي: لاا  هللا سان علا  سان مهعاد سان ثعا ة لب لااي، -

 -لااـ 1413مهعاااد مهعااد لبطنااوث ، مكتااا  لبحااونأ  سوبقااوللة، لبطا اا  لأللباا  

1992.  

 مثو  لب لب: لبعفض  لبضاا ، ب: لبادكتار إثلاون عاّاوب، دلر لبللةاد لب لسا ،  -

 لـ.1403سيللب، لبطا   لبثوني  

لإلنصاوف ها  ملاوة  لبحاوف ساين لبنهاا ين لباصال ين للبكااهيين:  ساا لبالكااوب  -

 ألناوري، ب: مهعد مهي  لبد ن عاد لبهعيد، دلر لبفكل، سدلن.ل

 – لين لبعلوبك، لسن للو  ب: مهعاد مهيا  لباد ن عااد لبهعياد، لبفيصالي  مكا   -

 سدلن.



 ض

 

لإل ضو  لب ضدي:  سا عل  لبفورخ ، ب: لبادكتار شاوذب  هللااد،، دلر لب لاا ،  -

 لـ.1416لبطا   لبثوني  

ب: لباادكتار مااوزن لبعاااور ، دلر لبنفااوةس، لإل ضااو  هاا  علاا  لبنهااا: لب جااوج ،  -

 لـ. 1406لبطا   لبحومل  

لإل ضو  ه  شل  لبعفص   سن لبهوجب، تهقيام لبادكتار ماخا  سناوي لب ليلا ،  -

  .1976مطا   لبعأع  لب لع  لبكلدي، سغدلد 

 لـ، دلر لبكتب لب لعي .1405  1لإل ضو  ه  علا  لباوغ ، بلق ل ن   ط -

يون لألندبل ، ب: لبلايخ عاود   ثعاد عااد لبعاجااد للبلايخ لباهل لبعهيط:  سا ث -

 لـ.1413عل  مهعد عاض، دلر لبكتب لب لعي ، سيللب، لبطا   لأللب  

لااـ، 1403  1سهاااث لمقااو ب هاا  لبلغاا ، لباادكتار رمضااون عاااد لبتااالب، ط   -

 لبحونأ .

سنااوء لبأعلاا  هاا  جعناالة رخااوة  لب االب هاا  ياااء علاام لبلغاا  لبهااد ي، بلاادكتار  -

 هص  سدلن تور خ. عوطف

  1سنااوء لبأعلاا  لب لسياا ، بلاادكتار مهعااد ثعوخاا  عاااد لبلطيااف، دلر لبلااللق، ط  -

 لـ.1416

  دلر 3لباللااون هاا  علااا  لبقاالآن بل ركلاا ، ب: مهعااد  سااا لبفضاا  إسااللليم ط   -

 لبفكل.

لباليط ه  شل  جع  لب جوج : لسن  س  لبلسيا ، ب: لبادكتار عياود لبثايتا ، دلر  -

 لـ.1407لبطا   لأللب   لبغلب لإلخوم ،

سغي  لباعوة، لبلياط  ب: مهعد  سا لبفض  إسللليم، لبعكتا  لب صال  ، سياللب،  -

 سدلن تور خ.

 لـ.1414لبايون ه  رللة  لبقلآن، لبدكتار تّعو  ثلون،، عوبم لبكتب، طا    -

لبايااون هاا  غل ااب إعااللب لبقاالآن:  سااا لبالكااوب لألناااوري، ب: طااه عاااد لبهعيااد،  -

 لـ.1400صل   لب وم  بلكتوب لبنيئ  لبع

سااين لبنهااا للبعنطاام لعلااا  لبلاال   ، لباادكتار عاااد لبكاال م لألخاا د، دلر لب لااا   -

  .1983  1بلطاوع  للبنلل ط  



 ظ

 

لبتاصاالة للبتاااكلة: لبصاايعلي، ب: لباادكتار هتهاا   ثعااد مصااطف  علاا  لبااد ن،  -

 لـ.1402ملك  لباهي لب لع  لإثيوء لبتللث، جوم      لبقلى، لبطا   لأللب  

 لبتايون ه  إعللب لبقلآن:  سا لباقوء لب كالي، ب: عل  مهعد لباأولي، سدلن. -

لبتايااين عاان ماااللب لبنهااا ين لباصاال ين للبكاااهيين:  سااا لباقااوء لب كااالي، ب:  -

 لـ.1406لبدكتار عاد لبلثعن لب ثيعين، دلر لبغلب لإلخوم ، لبطا   لأللب  

علام مأاوزلب لب الب، لألعلام  تهصي  عين لباالب مان م ادن جااللل لألدب ها  -

لبلنتعلي، ب: لبدكتار زليل عاد لبعهلن خلطون، مدخلا  لبلخاوب ، سياللب ط 

 لـ.1415  2 

تاااكلة لبنهااوة:  سااا ثيااون لألندبلاا ، ب: لباادكتار عفيااف عاااد لباالثعن، مدخلاا   -

 لـ.1416لبلخوب ، لبطا   لأللب  

 لسيااا ، طا ااا  لبتصااال ن علااا  لبتاياااين: خوباااد لألزلااالي، دلر إثياااوء لبكتاااب لب -

 مصطف  لباوس  لبهلا .

لبتطااااار لبنهاااااي بلغاااا  لب لسياااا : سللجلتللخاااال، إخااااللج: لباااادكتار رمضااااون  -

 لـ.1402عادلبتّالب، مكتا  لبحونأ  سوبقوللة لدلر لبلهوع  سوبل وض 

لبت ل فوب: لبلل ف عل  لبألجون ، دلر لبكتاب لب لعيا ، سياللب، لبطا ا  لبثوبثا   -

 لـ.1408

 سا ج فل لبنّهوب، ب: كااركيس عاالد، مطا ا  لب اون ، سغادلد  لبتفوث  ه  لبنها: -

 لـ.1385

تحلاايد لبلاااللد لتلحاايد لبفالةااد،  ساان للااو ، ب: لباادكتار عاااوب مصااطف   -

 لـ.1406  1لبصوبه ، دلر لبكتوب لب لس   ط

تايااين لبعقوصااد للبعلااوبك سلاال   بفياا  لساان موبااك، بلعااللدي، شاال  لتهقياام  -

 ، ساادلن 2خااليعون، مكتااا  لبكليااوب لألزلل اا   طلباادكتار عاااد لباالثعن ساان علاا  

 تور خ.

لبتااا ي  للبتكعياا  هاا  شاال  كتااوب لبتلااني ، ألساا  ثيااون، تهقياام لباادكتار ثلاان  -

 لـ.1418  1لندللي، دلر لبقلم، دملم،  ط

لبت ليق ، ألسا  علا  لبفورخا ، تهقيام لت ليام لبادكتار عااض سان ثعاد لبقاازي،  -

  .1990 -لـ 1410  1مطا   لألمون ، لبقوللة،  ط 



 غ

 

ت ليااام لبفللةاااد علااا  تلاااني  لبفالةاااد، بلااادمومين ، تهقيااام لبااادكتار مهعاااد سااان  -

  .1995 -لـ 1415  عو  1عادلبلثعن لبعفدي،  ط

تفليل لبفحل لبللزي لبعلتنل سوبتفليل لبكايل لمفوتين لبغيب: لبفحل لبللزي، دلر  -

 لـ.1410لبفكل بلطاوع  للبنلل 

 لـ.1401عد لبعطولب، لبتاطئ ، بلللاسين ، ب:  اخف  ث -

لبأااوم  ألثكااو  لبقاالآن: لبقلطااا ، دلر لبكتااب لب لعياا ، سيااللب، لبطا اا  لأللباا   -

 لـ.1408

 لبأوم  لبصغيل ه  لبنها،  سن للو ، سدلن تور خ. -

  عاااو  1لبأعلااا  لبلااالطي  عناااد لبنهاااوة لب ااالب، لبااادكتار إساااللليم لبلعلاااون ط   -

 لـ.1401

علا  تاهيام لبهعاد، مدخلا  لبلخاوب ،  لبأع  ها  لبنهاا: لب جاوج ، ب: لبادكتار -

 لـ.1405سيللب، لبطا   لبثوني  

جعناالة خطااب لب االب: تااأبيف:  ثعااد زكاا  صاافاب، لبعكتااا  لب لعياا ، سيااللب،  -

  .1933 -لـ 1352لبطا   لأللب  

جعناالة رخااوة  لب االب: تااأبيف:  ثعااد زكاا  صاافاب، لبعكتااا  لب لعياا ، سيااللب،  -

  .1937 -لـ 1356

ف لبع اون : لبهلان سان قوخام لبعاللدي، ب: لبادكتار هحال لبأن  لبدلن  ها  ثالل -

لبااد ن قاااولة للألخااتوذ مهعااد نااد م هوياا ، دلر لآلهااوق لبأد اادة، سيااللب، لبطا اا  

 لـ.1403لبثوني  

لبهأاا  هاا  لبقااللءلب لبلااا : لساان خوبا ااه، ب: لباادكتار عاااد لب ااو  خااوبم مكاال ،  -

 لـ.1410مدخل  لبلخوب ، لبطا   لبحومل  

 سا زرع  عااد لبالثعن سان مهعاد سان زنألا ، ب: لألخاتوذ خا يد  ثأ  لبقللءلب: -

  .1997 -لـ 1418لألهغون ، مدخل  لبلخوب ، سيللب، لبطا   لبحومل  

لبهأ  بلقللء لبلا    ةع  لألمصور سوبهأوز للب للق للبلو  لبا ن ذكللم  سا سكل  -

مان ساان مأولااد:  سااا علاا  لبفورخاا ، ب: ساادر لبااد ن قناااج  لزميلااه، دلر لبعااأ

 لـ.1407بلتللث، لبطا   لأللب  

خ لن  لألدب لبب باوب بلون لب لب: عاد لبقودر لباغدلدي، ب: عاد لبلو  مهعد  -

 لـ.1409لورلن، مكتا  لبحونأ  سوبقوللة، لبطا   لبثوبث  



 أأ 

 

لبحصااوةد:  سااا لبفااتن ساان جناا ، ب: مهعااد علاا  لبنأااور، دلر لبناادى بلطاوعاا   -

 للبنلل، سيللب، لبطا   لبثوني .

لبحااوف سااين لبنهااا ين: لباادكتار خاايد رزق لبطا اا ، لبعكتااا  لبفيصاالي ، لبطا اا   -

 لـ.1405لأللب  

لبحوهااوب لبنها اا  عنااد نهااوة لباايعن، بلاادكتار شاال ف لبنّأااور، جوم اا  صاان وء،  -

1999.  

 لـ.1420 ، 1لبحوص  لبنها  ، بلدكتار تعو  ثلون، عوبم لبكتب،  ط -

 حوبم عضيع ، دلر لبهد ي، لبقوللة.درلخوب ألخلاب لبقلآن، مهعد عاد لب -

لبدر لبعصان ه  علا  لبكتوب لبعكنان: لبلعين لبهلا ، ب: مهعد علا  م ااض  -

 لـ.1414لآخللن، دلر لبكتب لب لعي ، لبطا   لأللب  

د ةاا  لإلعأااوز: لبلاايخ عاااد لبقااولل لبألجااون ، ب: مهعاااد مهعااد شااوكل، دلر  -

 لـ.1413لبعدن ، لبطا   لبثوبث  

لألخطاا ، شاال  لتقااد م: مناادي مهعااد نوصاال لبااد ن، دلر لبكتااب لب لعياا ، د ااالن  -

 لـ.1406سيللب، لبطا   لأللب  

د ااالن  ساا  لألخاااد لباادرب : ب: مهعااد ثلااين آ   وخااين، مكتااا  لبننضاا ، سغاادلد،  -

  .1965لبطا   لبثوني  

د ااالن لألعلاا  لبكاياال، شاال  لت لياام: مناادي مهعااد نوصاال لبااد ن، دلر لبكتااب  -

 لـ.1407يللب، لبطا   لأللب  لب لعي ، س

د الن لملئ لبقيس، يااط: مصاطف  عااد لبلاوه ، دلر لبكتاب لب لعيا ، سياللب،  -

 لـ.1403لبطا   لأللب  

د الن  س  لبنأم لب أل ، جع ه لشلثه عوء لبد ن  غو، لبنودي لألدس  لبل وض،  -

 لـ.1401

  .1960د الن  لب سن ثأل ب: مهعد  اخف نأم، دلر صودر، سيللب،  -

  .1934د الن  مي  سن  س  لبصلط، جع ه سليل  عاب، سيللب  -

د الن تأسط شللً ل خاورل، جع  لتهقيم لشل : عل  ذل لبفقور شوكل، دلر لبغلب  -

 لـ.1404لإلخوم ، لبطا   لأللب  

 د الن جللن لب اد، رلل    س  خ يد لبلكلي، ب: ناري ثعادي لبقيل ، سدلن. -



 بب

 

مهعااد نوصاال لبااد ن، دلر لبكتااب لب لعياا ،  د ااالن جل اال، شاال  لتقااد م: مناادي -

 سيللب، سدلن.

 د الن جعي  سثين ، لبعكتا  لبثقوهي ، سيللب، سدلن تور خ. -

د ااالن عاااد هللا ساان قاايس لبلقيااوب ب: لباادكتار مهعااد  اخااف نأاام، دلر صااودر،  -

 سيللب، سدلن تور خ.

  .1968د الن لب اوب سن ملدلب، جع ه لثققه لبدكتار  هي  لبأااري، سغدلد  -

 د الن عناْيد سن لألسلص، دلر صودر، سدلن تور خ. -

  .1965د الن عدي سن ز د لب اودي، ب: مهعد جاور لبع ياد، سغدلد  -

 لـ.1412  2د الن ععل سن  س  رسي  ، دلر صودر، سيللب ط   -

د الن ععلل سن قعيئ ، ب: ثلن كوما  لبصايله ، جوم ا  لبادل  لب لسيا ، م ناد  -

 .لـ1385لبعحطاطوب لب لسي  

د الن ععلل سن م د  كلب، جع  لتنليم: مطوب لبطللسيل ، مطااعاوب مأعا   -

 لـ.1405لبلغ  لب لسي  سدملم، لبطا   لأللب  

د ااالن لبفاالزدق، ب: لباادكتار ععاال هااورلق لبطاااوب، دلر لألرقاام ساان  ساا  لألرقاام  -

 لـ.1418سيللب، لبطا   لأللب  

د لبعطلااااب، سياااللب د اااالن لبقطاااوم ، ب: لبااادكتار إساااللليم لبلاااومللة  ل ثعااا -

1960.  

د الن قيس سن لبحطيم لألنصاوري، ب: نوصال لباد ن لألخاد، دلر صاودر، سياللب  -

 لـ.1387

د الن ك ب سن موباك لألنصاوري، ب: لبادكتار خاوم  مكا  لب اون ، عاوبم لبكتاب،  -

 سدلن تور خ.

د ااالن لبكعياات ساان ز ااد لألخاادي، جعاا  لتقااد م: دللد خاالا ، عااوبم لبكتااب، لبطا اا   -

 لـ.1417 لبثوني 

د الن بايد سن رسي   لب وملي، ب: ععل هورلق لبطاوب، شلك  دلر لألرقم سن  س   -

 لـ.1407لألرقم، سيللب، لبطا   لأللب  

 د الن لبعتنا ، ياطه لصههه مصطف  لبلقو لآخللن، دلر لبع له  سيللب. -

 لـ.1415  2د الن مأنان بيل ، شل   اخف هلثوب، دلر لبكتوب لب ا  ط   -



 جج

 

ملكين لبدلرم ، جع ه لثققه خلي  إساللليم لب طيا ، لعااد هللا لبأاااري، د الن  -

  .1970سغدلد، 

 لـ.1417د الن لسن لبع ت ، ب:  انس لبلومللة ، عوبم لبكتب، سيللب  -

د الن لسن ميودة، جع  لتهقيم: ثنو جعي  ثدلد، مطااعوب مأع  لبلغا  لب لسيا ،  -

 لـ.1402دملم 

 ، 1كتار لليان لبصاعد، دلر صاودر سياللب ط  د الن لبنوسغ  لبأ ادي، ب: لباد -

1998.  

 د الن لبنوسغ  لباسيون ، ب: لبدكتار مفيد قعيه ، دلر لبعطااعوب لبهد ث ، جدة. -

لبلد عل  لبنهوة: لسن مضوء لبقلطا ، ب: لبدكتار شاق  ييف، دلر لبع اورف،  -

 لبطا   لبثوبث .

ثعاد مهعاد لبحاللط، رصف لبعااون  ها  شالل  لبع اون : لبعاوبق ، ب: لبادكتار   -

  .1985 -لـ 1405دلر لبقلم، دملم، لبطا   لبثوني  

لبلياا  ل خااتللسوذي عااوبم لبنهااا للبلغاا ، لباادكتارة  مياالة علاا  تاهياام، مطااوس   -

 لـ.1398لبللق لأللخط، لبل وض 

رل  لبع ااون : لألباخاا ، ياااط لتصااهين: علاا  عاااد لباااوري عطياا ، دلر لبكتااب  -

 لـ.1415  لب لعي ، سيللب، لبطا   لأللب

لب  ااودة سااين لبتلكيااب للبد باا  هاا  خطااب لب صاال لألماااي هاا  ياااء لبنظل اا   -

لبتابيد اا  لبتها لياا  لب لسياا ، لباادكتارة إ عااون مهعااد  مااين لبكيوناا ، دلر عّعااور، 

  .2003ععون، 

لبلااا   هاا  لبقااللءلب: لساان مأولااد، ب: لباادكتار شاااق  ياايف، دلر لبع ااورف،  -

 لبطا   لبثوبث .

لبتللث لبنهاي للباوغ ، بلدكتار كولم إسللليم كولم، عوبم لبكتاب ل ختثنوء ه   -

 لـ.1418  1 ط

ل ختغنوء ه   ثكو  ل ختثنوء، بلقلله ، ب: لبدكتار طه مهلان، لزلرة لأللقاوف  -

 لـ.1402لب للقي  

شل   سياوب خاياا ه:  ساا ج فال لبنّهاوب، ب: لبادكتار زليال غاوزي زللاد، عاوبم  -

 لـ.1406  1لبكتب، ط  



 دد 

 

   ش ور لبنابيين:  سا خ يد لبلاكلي، ب: عااد لبلاتور هاّللج، مطا ا  لبعادن  شل -

  .1965سوبقوللة 

 شل  لألشعان : لألشعان ، دلر لبفكل، سدلن. -

شل   بفيا  لسان موباك،  سان لبناولم، ثققاه لبادكتار عااد لبهعياد لبلايد مهعاد عااد  -

 لبهعيد، دلر لبأي ، سيللب سدلن تور خ.

، ب: لبدكتار عاد لبلثعن لبلايد للبادكتار مهعاد سادلي شل  لبتلني : لسن موبك -

 لـ.1410لبعحتان، لأل بلطاوع ، لبطا   لأللب  

 شل  جع  لب جوج : لسن عصفار، ب: لبدكتار صوثب  سا جنو ، سدلن. -

شل  لبهدلد لبنها  ، لبفوكن ، درلخ  لتهقيم لبدكتار صوبن سان ثلاين لب و اد،  -

 مي .جوم   لإلمو  مهعد سن خ اد لإلخو

شاال  د ااالن لبهعوخاا : لبعلزلقاا ، ب:  ثعااد  مااين لعاااد لبلااو  لااورلن، دلر  -

 لـ.1411لبأي ، سيللب، لبطا   لأللب  

شل  لبلي  عل  كوهي  لسان لبهوجاب: لبليا  ل خاتللسوذي، ب:  اخاف ثلان  -

 ععل، منلارلب جوم   سنغوزي، سدلن.

 للب.سي –شل  لبلي  عل  كوهي  لسن لبهوجب، دلر لبكتب لب لعي   -

 شل  لبلي  عل  كوهي  لسن لبهوجب، ب: عاد لب وبم خوبم مكل ، عوبم لبكتب. -

شل  كوهي  لبهوجب، بلعاصل ، ب: لبدكتار علا  لبلاامل ، دلر لبكنادي، بلنلال  -

 لـ.1421  1للبتاز    رسد  ط

شل  شوهي  لسن لبهوجاب: لبليا  ل خاتللسوذي، ب: مهعاد ناار لبهلان لمهعاد  -

 لـ.1402لبد ن عاد لبهعيد، دلر لبكتب لب لعي ، سيللب لب ه لف لمهعد مهي  

شاال  شاااللد لساان عقياا ، لبلاايخ عاااد لبعاان م لبألجااولي، مطا اا  عيلاا  لباااوس   -

 لبهلا  لشلكول، سدلن تور خ.

شل  شاللد لبعغن : لبلياط ، ب: لبليخ مهعد مهعاد، دلر مكتا  لبهيوة، سدلن  -

 تور خ.

مهياا  لبااد ن عاااد لبهعيااد، دلر لبتااللث، شاال  لساان عقياا : لساان عقياا ، ب: مهعااد  -

 لبطا   لب لللن.



 هه

 

شل  عيان لإلعللب، لبعأوش  ، ثققه لقدّ  به لبدكتار ثنو جعي  ثادلد، مكتاا   -

 لـ.1406  1لبعنور، لألردن ط  

شال  لبكوهيا  لبلاوهي : لسان موبااك، ب: لبادكتار عااد لبعان م لل ادي، دلر لبعااأمان  -

 لـ.1402بلتللث، لبطا   لأللب  

 لبعفّص : لسن   يش، عوبم لبكتب، سيللب، سدلن. شل  -

شل  لبعقدم  لبأ لبيا  لبكايال، ألسا  علا  لبلالاسين ، درلخا  لتهقيام: لبادكتار  -

 لـ.1414  عو  2تلك  سن خنا لب تايا ، مدخل  لبلخوب ، سيللب  ط

شل  لبعقدم  لبكوهي  ه  علم لإلعللب، ب: جعو  محيعل، لبنوشل: ن لر مصطف   -

 لـ.1418  1ط   لباوز، مك 

  4صاااهين لباحاااوري: لباحاااوري، مللج ااا  لبااادكتار مصاااطف  د اااب لباغاااو،   ط -

 لـ.1410

 لبصوثا ،  سن هورب، ب: لبليد  ثعد صقل، مطا   عيل  لباوس  لبهلا . -

لبضللري ه  صنوع  لبنها،  سن رشد، تهقيم لدرلخا  لبادكتار منصاار علا   -

 لـ.1422  1عاد لبلعي ، دلر لبفكل لب لس   ط

طاقوب هها  لبل للء، بعهعاد سان ِخاوّ  لبأعها ، قال ل لشالثه: مهعااد مهعاد  -

 شوكل، طا   لبعدن ، سدلن تور خ.

لسن لبطلللة لبنهاي، لبدكتار عيّود عيد لبثايت ، مطااعوب ناودي لبطاوةف لألدسا   -

 لـ.1403  1 ط

لااوللة لبتأل اا  هاا  إعااللب لبقاالآن، لباادكتار مهعااد عاااد لبقااودر لنااودي، مكتااا   -

 لـ.1408  1وبب لبأوم  ، مك  لبعكلم ، ط  لبط

لب وم  لبنهاي سين مد د ه لم ورييه لدلرل ه  لبتهلي  لبلغاي: لبادكتار خليا   -

  ثعد ععو لل، دلر لبفكل لإلخوم ، عّعون.

لب المااا  لبعوةااا  لبنها ااا  هااا   صاااا  علااام لب لسيااا  بلألجاااون  مااا  شااال  خوباااد  -

لاااللن، دلر لبع اااورف، لبطا ااا  لألزلااالي، تهقيااام لتقاااد م لت ليااام: لباااادرللي ز

  .1983لأللب  

ععدة لبوهظ لعدة لبهوهظ  سن موبك، ب: لبدكتار عاد لبعن م  ثعد لل دي، سدلن  -

 تور خ.



 وو 

 

لب نالن، بعهعاد ثع ة لبكلمون ، ب: لبدكتار خ د سن ثعدلن لبغومادي، لبقاوللة  -

  .1993  1ط 

لبلاوبم، منلاارلب عيل  سن ععل لبثقف ، نهال من خو  قللءته، صااو  عااوب  -

 لـ.1395  1لألعلع ، سيللب، ط  

غللةب لبتفليل لعأوةب لبتأل  : لبكلمون ، ب: لبادكتار شاعللن خالكو   اانس  -

 لـ.1408لب أل ، دلر لبقال  بلثقوه  لإلخومي ، لبطا   لأللب  

هتن لباوري: لب لقون ، ب: لبليخ عاد لب     سن سوز، دلر لبكتب لب لعي ، لبطا    -

 لـ.1410  لأللب

 لـ.1413  1هتن لبقد ل: لبلاكون ، ب: خيد إسللليم، دلر لبهد ي، لبقوللة ط   -

لبفصااا  لبحعلااان: لساان م طاا ، ب: لباادكتار مهعاااد مهعااد لبطنااوث ، مكتااا   -

 لإل عون، سدلن تور خ.

لبف اا  زمونااه ل سنيتااه: لباادكتار إسااللليم لبلااومللة ، مدخلاا  لبلخااوب ، سيااللب،  -

 ـ.ل1400لبطا   لبثوني  

اانّفه لقاادّ  بااه، لباادكتار خلياا   ثعااد ععااو لل، مدخلاا   - هنااورب بلااون لب االب، صن

 لـ.1407  1لبلخوب ، سيللب ط  

  .1993هنورب م ون  لبفللء، بلدكتارة هوة ة هورب لبعد د، عو   -

هاا  لبتهلياا  لبلغاااي مااننج لصااف  تهليلاا ، لباادكتار خلياا   ثعااد ععااو لل، مكتااا   -

 لـ.1407لبطا   لأللب  لبعنور، لألردن، لب رقوء، 

 لـ، لبعكتا  لبتأور  .1356  1هيض لبقد ل، بلعنولي،  ط -

 لـ، لبعكتب لإلخوم .1407ه   صا  لبنها لب لس ، خ يد لألهغون ، طا  عو   -

هاا  لبنهااا لب لساا  قالعااد لتطاياام: لباادكتار مناادي لبعح لماا ، لبطا اا  لبثوبثاا   -

1985.  

منادي لبعح لما ، دلر لبللةاد لب لساا  ها  لبنهاا لب لسا  "نقاد لتاجيااه: لبادكتار  -

  .2سيللب ط 

هاا  نهااا لبلغاا  لتللكيانااو: لباادكتار خلياا  ععااو لل، عااوبم لبع لهاا ، جاادة، لبطا اا   -

 لـ.1404لأللب  



 زز 

 

لبفالةد لبضيوةي  شل  كوهيا  لسان لبهوجاب، بلأاوم ، درلخا  لتهقيام،  خاوم  طاه  -

  .1983لبلهوع ، لزلرة لأللقوف لب للقي ، 

يل  لمالاه لبنهاي: مهعد إسللليم لبانو، دلر لبايون لب لس ، جادة،  سا لبقوخم لبلن -

 لـ.1405لبطا   لأللب  

قالعد لبنها ه  ياء نظل   لبانظم، لبادكتار خانوء لباياوت ، دلر للةا ، عّعاون ط  -

 1  2003.  

 لـ.1405  1لبقيوب ه  لبنها لب لس ، لبدكتارة من  إبيوب، دلر لبفكل ط   -

لبفورخا ، ب: مهعااد مهعاد لبطناوث ، مكتاا  لبحاونأ ،  كتوب لبل ل، ألس  عل  -

 لـ.1408  1لبقوللة ط  

لبكوهياا  هاا  لبنهااا: لساان لبهوجااب، ب: لباادكتار طااورق نأاام عاااد هللا، مكتااا  دلر  -

 لـ.1407لباهوء، جدة، لبطا   لأللب  

لبكومااا  هااا  لبلغااا  للألدب: لبعاااالد، ب: مهعاااد  ساااا لبفضااا  إساااللليم، دلر لبفكااال  -

 .لب لس ، سدلن

لبكتااوب: خااياا ه، ب: عااااد لبلااو  لاااورلن، دلر لبكتااب لب لعيااا ، لبطا اا  لبثوبثااا   -

 لـ.1408

لبكلاااوف عااان ثقاااوةم غاااالمض لبتن  ااا  لعياااان لألقول ااا  هااا  لجاااال لبتأل ااا :  -

لب محللي، ياط: مصطف  ثلين  ثعد، دلر لبل اون بلتاللث، لبقاوللة، لبطا ا  

 لـ.1407لبثوبث  

مك  سن  س  طوبب، ب: لبدكتار مهيا  لباد ن لبكلف عن لجال لبقللءلب لبلا :  -

 لـ.1401رمضون، مدخل  لبلخوب  ، لبطا   لبثوني  

كلف لبعلكوب لإ ضاو  لبع ضاوب، ألسا  لبهلان علا  سان لبهلاين لبااوقاب ،  -

 ب: لبدكتار مهعد لبدلب ، مطااعوب مأع  لبلغ  لب لسي  دملم.

ل عاادّل بلطاوعاا  للياا  لبكليااوب، ألساا  لباقااوء لبكفاااي، قوسلااه علاا  نلااح  خطياا   -

  2هنورخااه د. عاادنون درل ااش مهعااد لبعصاالي، مدخلاا  لبلخااوب ، سيااللب ط  

 لـ.1419

  عااو  1لساان كيلااون لبنهاااي، لباادكتار مهعااد إسااللليم لبانااو، دلر ل عتصااو  ط   -

1975.  



 حح

 

لبكاكب لبدري هيعو  تحلج عل  لألصا  لبنها   من لبفللب لبفقني  ب: لبدكتار  -

 لـ.1405  1دلر عّعور لألردن، ط  مهعد ثلن عّالد، 

لبلاوب ه  عل  لبانوء للإلعللب:  سا لباقوء لب كاالي، ب: غاوزي محتاور طليعاوب  -

 لـ.1416لعاد لإلبه نانون، دلر لبفكل لبع وصل، سيللب، لبطا   لأللب  

 لـ.1414بلون لب لب: لسن منظار، دلر صودر، سيللب، لبطا   لبثوبث   -

ل اب عااد لبهعياد لبادللخل ، مهعاد لبقصاوص، سادلن لبلغ ، جاز ف هندر س، ت  -

 تور خ.

 مصل، سدلن تور خ. –  دلر لبع ورف 2لبلغ  للبنها سين لبقد م للبهد ي ط  -

 لبلغ  لب لسي  م نولو لمانولو: لبدكتار تعو  ثّلون، دلر لبثقوه ، لبدلر لبايضوء. -

ن ، طاوعا  بغاوب لب الب ل ثللاو ها  لبتاجياه لبنهااي، لبادكتار عااد لبفتاو  لبادج -

 لبكا ت.

لبلعاا  هاا  لب لسياا : لساان جناا ، ب: ثومااد لبعاادمن، عااوبم لبكتااب، لبطا اا  لبثونياا   -

 لـ.1405

  .1989لبوموب بل جوج ، ب: لبدكتار موزن لبعاور ، دملم،  -

مااو  هتعاا  لبلاا ل ماان لبضااللرة ، بللاايلله ، ب: عاااض لبقااازي، طااا  جوم اا   -

 لـ.1409لبعلك خ اد، عو  

عايدة م عل سن لبعثن ، ب: لبدكتار مهعد هدلد خا كين، مكتاا  مأوز لبقلآن:  سا  -

 لبحونأ ، لبقوللة.

مأوبس لب لعوء: لب جاوج ، ب: عااد لبلاو  مهعاد لاورلن، نلال مكتاا  لبحاونأ   -

 سوبقوللة لدلر لبلهوع  سوبل وض.

مأع  لألمثو : لبعيادلن ، ب: ن ايم زرزلر، دلر لبكتاب لب لعيا ، سياللب، لبطا ا   -

 لـ. 1408لأللب  

 لـ.1406  1مأع  لبايون بلطالخ ، دلر لبع له  سيللب ط  -

لبعهتلب ه  تاياين لجاال شاالذ لبقاللءلب للإل ضاو  عنناو: لسان جنا ، ب: علا   -

 لـ.1406لبنأدي نوصف لزميليه، دلر خ كين بلطاوع  للبنلل، لبطا   لبثوني  

لر عاوبم مأعاب لبفتولى  سن تيعي ، جع  لتلتيب عااد لبالثعن لبنأادي، طا ا  د -

 لـ.1412لبكتب 



 طط

 

 لـ.1395لبعهلر لباجي : لسن عطي ، ب: لبعألس لب لع  سفوب  -

لبعحصد: لسن خيدة، ب: بأن  إثيوء لبتللث لب لس ، دلر إثيوء لبتللث لب لس ،  -

 سيللب.

لبعدخ  إب  درلخ  لبنها لب لس  عل  ياء لبلغوب لبلومي ، عاد لبعأيد عوسد ن،  -

 دلر لبطاوع  لبهد ث .

لبكاه  لمننأنو ه  درلخ  لبلغ  للبنها: لبدكتار مندي لبعح لم ، نلل مدرخ   -

 لـ.1377مكتا  مصطف  لباوس  لبهلا ، لبطا   لبثوني  

 لـ.1392لبعلتأ : لسن لبحلوب، ب: عل  ثيدر، دملم  -

 لبعلند،  ثعد سن ثنا ، ط لبقوللة. -

د، مطا ا  لبعلوة  لباصل وب:  سا عل  لبفورخ ، ب: لبدكتار مهعد لبلوطل  ثعا -

 لـ.1405لبعدن ، لبطا   لأللب  

لبعلااوة  لبهلايااوب:  سااا علاا  لبفورخاا ، ب: لباادكتار ثلاان لناادللي، دلر لبقلاام،  -

 لـ.1407دملم، دلر لبعنورة، سيللب، لبطا   لأللب  

ملااوة  لبحااوف سااين لبنهااا ين لباصاال ين للبكاااهيين هاا  ياااء لبنظاال لباوغاا   -

 لـ.1422  1ا   بلدكتار مهعاد ماخ  ثعدلن، مكتا  لل

لبعلوة  لب لكل وب،  سا عل  لبفورخ ، ب: مهعد لبلوطل  ثعد، مطا   لبعدن ،  -

 لبطا   لأللب .

لبعلوة  لب ضد وب:  سا عل  لبفورخ ، ب: لبدكتار عل  جوسل لبعنصاري، عوبم  -

 لـ.1406لبكتب، لبطا   لأللب  

دكتار عااد لبفتاو  لبعلوة  لبعلقاوب ه  علم لبنها،  سان طاباان لبدملاق ، ب: لبا -

 لـ.1422  1خليم، مكتا  لآلدلب لبقوللة  

لبعلوعد عل  تلني  لبفالةد: لسن عقي ، ب: لبدكتار مهعاد كوما  سلكاوب، ملكا   -

 لـ.1402  1لباهي لب لع  لإثيوء لبتللث، مك  لبعكلم ، ط  

لبعلوه  سين لبتنظيل لبنهاي للبتطايام لبلغااي بلادكتار خليا   ثعاد ععاو لل، دلر  -

ون، لألردن عو   –ة  لل   .2003ععن

لبعلتقص  ها   مثاو  لب الب: لب محلالي، دلر لبكتاب لب لعيا ، سياللب، لبطا ا   -

 لـ.1407لبثوبث  



 يي

 

ملك  إعللب لبقلآن: مك  سان  سا  طوباب، ب: لبادكتار ثاوتم لبضاومن، مدخلا   -

 لـ.1407لبلخوب ، لبطا   لبثوبث  

لبثوباي لبنأالي، عااض  لبعصطلن لبنهااي، نلاأته لتطاارل ثتا   للخال لبقالن -

 ثعد لبقازي، نلل ععودة شدلن لبعكتاوب، جوم   لبل وض.

م ون  لألخفش:  سا لبهلان لألخفاش، ب: لبادكتار هاوة  هاورب، دلر لبالايل، دلر  -

 لـ.1401لألم ، لبطا   لبثوبث  

م ون  لبهللف: لبلّمون ، ب: لبدكتار عاد لبفتو  إخعوعي  شلا ، مكتاا  لبطوباب  -

 لـ.1407لبعكلم ، لبطا   لبثوني   لبأوم  ، مك 

م ون  لبقلآن: لبفللء، ب: مهعد عل  لبنأور ل ثعد  اخف نأاوت ، عاوبم لبكتاب،  -

 لـ.1403لبطا   لبثوبث  

م ون  لبقلآن لإعللسه: لب جوج، ب: لبدكتار عاد لبألي  عاد شلا ، عوبم لبكتاب،  -

 لـ.1408سيللب، لبطا   لأللب  

لبكلوة ،  عود سنوءل لقدّ  باه لبادكتار عيلا  شاهوته م ون  لبقلآن ب ل  سن ثع ة  -

  .1998عيل ، لبنوشل، دلر قاوء لبقوللة، 

م أااام لأللخاااط، بلطاللنااا ، ب: طاااورق عااااض لعااااد لبعهلااان لبهلاااين ، دلر  -

 لـ.1415لبهلمين لبقوللة، 

  .1936م أم لألبفول لبعفنلخ  ألبفول لبهد ي: لنلنك، مكتا  سل  ، بندن  -

  .1991ت دد لجال لإلعللب: خلي  ععو لل، طا   لبع ن  ه  لوللة  -

مغن  لبلايب عن كتب لألعور ب: لسن للاو ، ب: لبادكتار ماوزن لبعااور  لمهعاد  -

  .1985عل  ثعد هللا، دلر لبفكل، سيللب، لبطا   لبلودخ  

 لبعفّص  ه  علم لب لسي : لب محللي، دلر لبأي ، لبطا   لبثوني . -

 ثعاد مهعاد شاوكل لعااد لبلاو  لاورلن، دلر لبعفضليوب: لبعفضا  لبضاا ، ب:  -

 لبع ورف، لبطا   لبلوس  .

لبعقتصااد هاا  شاال  لإل ضااو : عاااد لبقااولل لبألجااون ، ب: لباادكتار كااولم سهاال  -

  .1982لبعلجون، لبأعنار   لب للقي ، لزلرة لبثقوه  للإلعو ، دلر لبلشيد 



 كك

 

يع ، جعنار ا  لبعقتضب:  سا لب اوب لبعالد، ب: لبدكتار مهعد عاد لبحوبم عض -

مصل لب لسي ، لزلرة لأللقوف، لبعألس لألعل  بللادلن لإلخاومي ، بأنا  إثياوء 

 لـ.1399لبتللث لإلخوم ، لبقوللة 

لبعقدم  لبأ لبي  ه  لبنها:  سا ماخ  لبأ لب ، ب: لبدكتار ش اون عادلبالوب  -

 لـ.1408مهعد، دلر لبع ورف، لبقوللة، لبطا   لأللب  

 لسن خلدلن، دلر لبأي ، سيللب، سدلن.مقدم  لسن خلدلن:  -

لبعقلب: لسن عصفار، ب:  ثعاد لبأاالري، لعااد هللا لبأاااري، لبطا ا  لأللبا   -

 لـ.1391

  1لألمااوب  لبنها اا   ساان لبهوجااب، ب: لااودي ثلااين ثعااادي عااوبم لبكتااب ط   -

 لـ.1405

، دلر نتوةج لبفكل ه  لبنها:  سا لبقوخام لبلانيل ، ب: لبادكتار مهعاد إساللليم لباناو -

 لبل ون، لبل وض، لبطا   لبثوني .

ماقااف لبنهااوة ماان ل ثتأااوج سوبهااد ي لبلاال ف، لباادكتارة خد أاا  لبهااد ث ، ماان  -

  .1981منلارلب لزلرة لبثقوه  للإلعو ، لبأعنار   لب للقي  

 منه  لبألي  سلل  لسن عقي ، طا   مكتا  دلر لبتللث، لبقوللة. -

  1لباادكتار خاا د ساان ثعاادلن لبغوماادي  ط ماان لألمااوب  لب كال اا ، تقااد م لتهقياام، -

  .1993لبقوللة 

ل نتصااور بلااياا ه علاا  لبعااالد، لساان ل ّد درلخاا  لتهقياام زلياال عاااد لبعهلاان  -

 لـ.1406  1خلطون، مدخل  لبلخوب  سيللب ط  

 لـ.1400  1لبنهوة للبهد ي لبنااي، ثلن ماخ  لبلوعل، ط   -

 لـ.1418عّعون، لبنها لب لس  "نقد لسنوء" إسللليم لبلومللة   -

  3لبنها لب لس ، لب ل  لبنها   نلأتنو لتطارلو، موزن لبعااور ، دلر لبفكاـل  ط  -

1974.  

لبنها للبصلف ساين لبتعيعياين للبهأاوز ين، لبادكتار لبلال ف عااد هللا لبهلاين   -

 لـ. 1408لبالكوت ، لبفيصلي ، عو  

 بحومل .لبنها لباله ، عاوب ثلن، طا   دلر لبع ورف، مصل، لبطا   ل -

   سدلن تور خ.2نلأة لبنها لتور خ  شنل لبنهوة، مهعد لبطنطولي،  ط -



 لل

 

لاـ 1405  1ن ل  لألباوء ه  طاقوب لألدسوء، ب: لبدكتار إسللليم لبلومللة ،  ط -

 مكتا  لبعنور.

لبنفا  لبلغااي ساين لبد با  للبتلكياب ها  يااء علام لبلغا ، هاورب مهعاد عيلاا ،  -

 جوم   لبيلما ، إرسد، لألردن.

بنالخخ لبف لي  للبهلهي   درلخ  تهليلي  مقورن   لبادكتار  ثعاد خاليعون  اوقاب، ل -

  .1984دلر لبع ورف، 

لبنلل ه  لبقاللءلب لب لال: لسان لبأا ري، ب: علا  مهعاد لبضااوب، دلر لبكتاوب  -

 لب لس ، سدلن.

نظل   لألص  للبفلب ه  سنوء لبنهاا لب لسا ، لبادكتار ثلان خعايس لبعلاخ، دلر  -

  .2001ون، لبلللق، ععّ 

نظااللب هاا  لبتااللث لبلغاااي لب لساا : لباادكتار عاااد لبقااودر لبعنياالي، دلر لبغاالب  -

  .1993لإلخومي ، سيللب، لبطا   لأللب  

لبنكت لبهلون ه  شل  غو   لإلثلون، ب: لبدكتار عاد لبهلين لبفتل ، مدخلا   -

 لـ.1405  1لبلخوب   ط

  1اد لبعهلن خلطون، ط  لبنكت ه  تفليل كتوب خياا ه، بللنتعلي ب: زليل ع -

لاااـ، منلاااارلب م ناااد لبعحطاطاااوب لب لسيااا ، لبعنظعااا  لب لسيااا  بلتلسيااا  1407

 للب لا .

لع  لبنالم  ه  شل  جعا  لبأالما : لبلاياط ، ب: لألخاتوذ عااد لبلاو  مهعاد  -

لاااورلن للبااادكتار عااااد لب اااو  خاااوبم مكااال ، مدخلااا  لبلخاااوب ، لبطا ااا  لبثونيااا  

 لـ.1407



 مم
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